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Kun ihminen todella rakastaa kirjoja ja 
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lukemiselle pyhitetyn kirja-aitan.

Tuo leikkiä elämääsi, se on vakava asia! 
Tuuli Paltemaa kirjoittaa luovuuden ja 
oivallusten kukoistuksesta leikin kautta. 

Tiina tapasi tulevan puolisonsa ensi kertaa 
alttarilla, televisiokameroiden edessä. 
Vajaa kolme vuotta myöhemmin he ovat 
edelleen onnellisesti yhdessä. Ilman sosi-
siaalipanoraaman työstämistä tätä kaikkea 
ei ehkä edes olisi tapahtunut. 

Luovuutta, leikkiä ja oivalluksia voi tuoda 
mihin tahansa tilanteeseen, ja NLPmäinen 
asennoituminen sekä NLP-välineet tarjoavat 
siihen oivan avun.
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pääkirjoitus

Meillä on monta juhlapäivää, ja moneen 
niistä liittyy kiitollisuus tavalla tai toisella. 
Mutta meillä ei ole yhtään varsinaissesti 
nimettyä kiitollisuuden päivää. Pitäisikö 
olla?

Suomalainen yhteiskunta on yksi maa-
ilman parhaista, kiitos edeltävien suku-
polvien uhrautuvan työn ja tiukoissa 
paikoissa syntyneen yhteishengen. Vaikka 
vauraus on jakautunutkin liian epätasai-
sesti yhteiskunnassamme, olemme silti 
kaikki saaneet paljon. Ja kiitos koulutuk-
semme, maailman parhaisiin edelleenkin 
lukeutuvan, jossa jokaista kohdellaan 
tasaveroisena ja yhtä lailla oppimaan ky-
kenevänä. Aika harvassa maassa tällaista 
ajatusta toteutetaan yhtä aidosti kuin poh-
joismaisissa demokratioissa. Vaikka kou-
lun opetussuunnitelma ei vielä sisälläkään 
NLP-taitoja, NLP-taitoisia opettajia on jo 
jonkin verran, ja Akaan lukiossa on op-
pilailla upea mahdollisuus opiskella NLP 
Practitioner yhtenä psykologian kurssina.

Ajattelen kiitollisuudella niitä vuosia, joita 
olen viettänyt NLP:n parissa. Innostuin 
asiasta 2000-luvun alkuvuosina, ja kävin 
Rita Ahvenniemen präkkärin 2004. Jatkoin 
siitä suoraan Masterille Richard Bolstadin 
koulutukseen Uuteen-Seelantiin. Mikä fan-
tastinen maailma eteeni avautuikaan!

Ennen maailmassani oli ollut erityisen 
paljon velvollisuuksia, pelkoja ja toteu-
tumattomia haaveita. Yht’äkkiä niiden 
vierelle alkoi ilmaantua mahdollisuuksia, 
iloa ja voimavaroja. Hullaannuin joka 
hetki ulottuvillani olevasta onnellisuuden 
mahdollisuudesta ja kuplivasta leikkisyy-
destä, jota levitin parhaan kykyni mukaan 
ympärilleni. Olin ehkä joidenkin mielestä 

rasittava. Eräs työtoverini nauroi minulle 
epäillen. Hän kertoi vain odottavansa, 
koska mielettömältä vaikuttavaa onnel-
lisuuttani seuraisi hirvittävä romahdus. 
Sellaista ei kuitenkaan koskaan tullut.

Miksi olisikaan? Osasin vain nauttia elä-
män tarjoamista mukavista asioista, jotka 
olivat samalla terveellisiä, voimauttavia, 
kehittäviä ja tulevaisuuden voimavara-
pohjaa rakentavia. Olemalla onnellinen 
sellaisilla tavoilla, jotka rakentavat onnel-
lisuutta myös tulevaisuuden varalle ei voi 
mennä kovin pahasti harhaan. Varsinkin, 
jos onnellisuus tapahtuu jatkuvassa ja elä-
vässä suhteessa toisiin ihmisiin.

Aloitin Mielilehden päätoimittajana 
vuonna 2010. Sitä ennen olin kolunnut 
vuosia kaikki mahdolliset NLP-jäsenillat, 
niitähän ei tuolloin vielä järjestettykään 
juuri muualla kuin Helsingissä, jossa ne 
olivat jo pitkään olleet suosittuja Pirk-
ko-Hillevi Alhokosken uutteran ja uraa-
uurtavan työn ansiosta. Lehden kautta 
tulivat paremmin tutuksi myös aktiivisina 
kouluttajina toimivien ajatukset ja lähes-
tymistavat, sekä lehteen kirjoittaneiden 
yhdistyksen jäsenten omakohtaiset ko-
kemukset NLP-koulutuksista ja heidän 
omat oivalluksensa ja tavat, joilla he edel-
leen olivat kehittäneet oppimaansa.

Lehti on nojannut lukuisiin vakituisiin 
kirjoittajiin, jotka samalla ovat pienen 
suomalaisen NLP-yhteisömme kantavia 
voimia. Mielilehti on vain yksi ilmentymä 
NLP-kentästämme, joka elää ja voi hyvin. 
Kiitos kaikille teille upeille kirjoittajille! 
Olen kokenut ja saanut niin paljon lukies-
sani ajatuksianne.

Koko tämän ajan lehdenteossa on aivan 
keskeisenä ollut nykyinen puheenjohta-
jamme Tarja Törmänen, joka on loppu-
mattomalla ilolla, huumorilla, energialla 
ja rakkaudella kannatellut lehteä ja sen 
kirjoittajakuntaa niin kirjoittajana, yhtenä 
aiemmista taittajista kuin toimitussihtee-
rinäkin. Yksikään lehti, jonka olemme 
tehneet, ei olisi ollut sellainen kun se 
on ilman Tarjan suunnatonta panosta. 
Lehden upeasta julkisivusta puolestaan 
on kiittäminen lehden taitavaa taittajaa 
Sari-Marika Durchmania, joka oivalluk-
sillaan vie kirjoitetut jutut aivan uusille 
visuaalisille tasoille. 

Niin antoisaa, kuin lehden tekeminen 
onkin minulle ollut, uskon että nyt on 
tullut aika siirtää vuoro jollekulle toiselle. 
Täytyyhän vihdoin olla jonkun muunkin 
vuoro saada nauttia tällaisesta upeasta 
työstä! Aion vastedes keskittyä opintoihi-
ni, ja toisenlaiseen kirjoittamiseen. Lehti 
puolestaan kaipaa uutta virtaa, uusia 
näkemyksiä, uudenlaisia tapoja olla vuo-
rovaikutuksessa NLP-kenttämme kanssa. 
Näen, että Mielilehteä odottaa uusi ku-
koistamisen aika. Oletko sinä kenties sen 
kukoistuksen mahdollistaja?

Lopuksi lausun kiitokseni sinulle, luki-
jamme! Ilman sinua tätä lehteä ei tehtäisi. 
Ilman sinua työssämme ei olisi mieltä. 
Ilman sinua NLP ei kukoistaisi maassam-
me, vaan ihmiset joutuisivat etsimään 
iloa, onnellisuutta, oivalluksia, mielen-
rauhaa, tasapainoa, huipputiloja ja muita 
ratkaisuja sisimpiin kysymyksiinsä jostain 
muualta.

Jonni Roos

Kiitollisuuden päivä
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TASAPAINOTTELUA 
LÄPI ELÄMÄN

 Kun olemme 
yhteydessä sisimpään, 
teemme sitä, mikä on 
meille oikeasti 
merkityksellistä. 

Kuva: Unsplash
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oma mieli | anu vihonen

Ego kannattaa laittaa oman sisimmän 
palvelukseen, kirjoittaa Anu Vihonen.

NLP on 1970-luvulta lähtien kehittynyt koko ajan 
ja kehittyy edelleen maailmassa tapahtuvien muutos-
syklien mukaisesti. Tämä on yksi syy siihen, miksi 
innostun siitä edelleen jokaikinen päivä. Tällä het-
kellä NLP:n fokus on erityisesti siinä, minkälainen 
on yhteytemme omaan sisimpään. Mitä paremmin 
tunnemme sisintämme, sitä helpompi meidän on olla 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa. On myös sanot-
tu, että ihmisen välimatka itseen on suoraan yhtey-
dessä välimatkaan muihin. 

Kun olemme yhteydessä sisimpään, teemme sitä, 
mikä on meille oikeasti merkityksellistä. Sisin, sielu, 
autenttinen itse kertoo meille, kuka olemme ja mikä 
meille on elämässämme tärkeintä. Emme kuitenkaan 
pelkästään voi jäädä vaalimaan yhteyttä sisimpään. 
Tai toki voimme, jos olemme päättäneet ryhtyä mun-
kiksi, nunnaksi tai päätoimiseksi meditoijaksi.

Ensimmäisen 40-elinvuoteni aikana sain monia 
asioita tapahtumaan siten, että pelkästään ego ohjasi 
toimintaani. Se suorastaan ruoski minua eteenpäin, 
halusin aina olla paras koulussa, työurallani halusin 
edetä niin pitkälle kuin mahdollista jne. En kuunnel-
lut sisintäni, joka yritti muistuttaa mm. tuonaikaisesta 

taipumuksestani stressaantua ja kantaa ylenmäärin 
huolta kaikista ihmisistä ja asioista. Sisin kuiski myös 
siitä, etten ollut läsnä lapsilleni – työ oli tärkeintä. 
Olin palaa loppuun, sillä en levännyt ja samanaikai-
sesti suoritin elämääni hyvin tehokkaasti. Näin jälki-
käteen ajatellen tämä on surullista. En tiennyt kuka 
olin ja miksi olin olemassa.

Jotta olemme tasapainossa, egon on koko ajan oltava 
sisimmän palveluksessa. Kun ohjauspiste on sisälläm-
me, ego kasvattaa meissä kunnianhimon. Ego auttaa 
meitä mm. saavuttamaan työn, jota rakastamme. Sen 
avulla unelmamme meille sopivasta kodista toteutuu 
ja ansaitsemme riittävästi rahaa elääksemme. Voim-
me toivoa ja saavuttaa mitä tahansa, kun sielu ja ego 
ovat saumattomassa yhteydessä keskenään.

Vuonna 2003 menin NLP Practitioner –kurssille ja 
siitä lähtien olen muokannut ja rakentanut yhteyttä 
omaan itseeni. Välillä olen kadottanut tuon yhteyden 
ja NLP-keinoin luonut sen aina uudelleen. Nykyisin 
huomaan jo hyvin helposti, milloin ego yrittää ottaa 
päätäntävallan asioista. Tuolloin palautan fokukseni 
sisimpään ja kysyn, mitä sillä on minulle kerrottavaa.

Yhteys itseen on ehkä elämän tärkein asia. Se on 
rakkautta niin itseä kuin muita kohtaan. 

Anu Vihonen
NLP Trainer & Coach, 
Social Panorama Consultant, 
Tutkiskelija & Ikuinen ihmettelijä.

  En tiennyt 
kuka olin ja miksi 

olin olemassa.

 Sisin, sielu, autenttinen itse kertoo 
meille, kuka olemme ja mikä meille on 

elämässämme tärkeintä. 
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Ehdoton 
ihmisarvo
Ihmisyys ja jokaisen ihmisen arvostus ovat arvopohjani. Ehdoton  
hmisarvo on myös yksi NLP:n taustaoletus. Arvopohjaani tukevat 
myös ihmisoikeussopimukset, jotka määrittelevät ihmisoikeudet ja 
velvoittavat toimimaan kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien turvaami-
seksi, kirjoittaa Jaana Ovaska.

YK:n ihmisoikeusjulistus täytti 70 vuotta 10.12.2018. Olen syntynyt 
etuoikeutettuun aikaan ja paikkaan. Koen suorastaan kelluneeni 
ihmisoikeuksien kehdossa koko ikäni, mutta vasta jokin aika sitten 
heräsin oikein kunnolla siihen, että kellumisen sijaan voin vaikuttaa 
enemmän kuin olen luullut. Olen syksyn ajan työskennellyt kaikkien 
lasten oikeuksia ajavan Yhteiset Lapsemme ry:n osa-aikaisena työn- 
tekijänä. ”Ohitin” yritysten arvoajattelun, strategiat ja tavoitteet ja 
aloin nähdä järjestöjen arvokkaan ihmisoikeustyön arvopohjaisena 
työnä, johon yritystenkin olisi syytä sitoutua yritysvastuun ja kestä-
vän kehityksen nimissä. Ihmisoikeudet ovat keskeisenä tekijänä 
Agenda 2030 -työssä. 

”YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, hyväksyt-
tiin valtioiden päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukoko-
uksessa New Yorkissa 25.9.2015. Toimintaohjelman aikajänne on 2016 
– 2030. Se on valtioita poliittisesti sitova asiakirja.”   
Lisää esim. kestavakehitys.fi tai um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet.
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Rasismi

Ihmisoikeuksia rikotaan kaiken aikaa 
pienesti ja suuresti. Naiset, lapset, miehet, 
vammaiset, maahanmuuttajat, turvapai-
kanhakijat, pakolaiset, ulkomailta adop-
toidut, sukupuolivähemmistöt, ihmisoi-
keuksien puolustajat, kahden kulttuurin 
perheet, romaanit jne. kohtaavat vihapu-
hetta, syrjintää, ulossulkemista ja väki-
valtaa. Euroopan unionin perusoikeusvi-
raston tuoreen selvityksen mukaan Suomi 
on EU:n rasistisin maa. Kaikki rasistinen 
häirintä on ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
vastaista toimintaa. 

”Rasismi on aate tai toiminta, jossa ihmis-
ten rodun, etnisen taustan tai biologisten 
eroavaisuuksien tai näihin liittyvien fyy-
sisten tai henkisten ominaisuuksien erilai-
suudella perustellaan ihmisten eriarvoista 
kohtelua eli syrjintää. Yksi rasismin muoto 
on rasismi olosuhteena, millä viitataan toi-
mintatavoista ja yhteiskunnallisista raken-
teista kumpuavaan eriarvoisuuteen.” 
Lähde: Wikipedia

Mm. geneettinen sukututkimus todentaa, 
että ”rotua” ei ole. Jokainen meistä on 
osa ikiaikaisessa sukupuussa, jonka juuret 
ulottuvat Afrikkaan. Kuten geneettisen 
sukututkimuksen guru Marja Pirttivaara 
sanoo: ”Rasismille ei pitäisi olla sijaa.”

Miten arvostaa jokaisen ihmisen olemassa-
oloa ja oikeuksia olla sitä mitä on? Miten 
arvostaa jokaisen ihmisen osaamista, ilmai-
sua ja panosta yhteisessä tekemisessä? Ja 
miten arvostaa tätä arvopohjaa niin, että 
on valmis toimimaan sen pohjalta silloin-
kin kun se ei ole helppoa, itsestään selvää. 
Kun ainoa vaihtoehto on olla ehdoton? 
Miten muistaa se, että ihmisoikeuksia rik-
kovakin on oikeutettu arvostukseen. Miten 
muistaa, että lasta rasistisesti nimittelevä 
aikuinen, joka rikkoo ihmisoikeuksia ja 
lastenoikeuksia, on ihminen, jolla on ih-
misarvo.

Rasistiset tilanteet ovat haastavia. Kaikki 
rasistinen puhe, häirintä ja käyttäytyminen 
on ihmisoikeuksien vastaista. Ja ihmisoi-
keudet velvoittavat puuttumaan näihin 
tilanteisiin.

 Rasistiset tilanteet ovat haastavia. 
Kaikki rasistinen puhe, häirintä ja käyt-
täytyminen on ihmisoikeuksien vastaista. 
Ja ihmisoikeudet velvoittavat puuttumaan 
näihin tilanteisiin.
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JAANA OVASKA

Olen ihmis- ja yhteistyölähtöisyyden 
puolestapuhuja ja yksilö- ja ryhmä-
valmentaja, kouluttaja ja konsultti. 
Rakastan työtäni. Uskon yhteisen ar-
vopohjan, arvostuksen, ihmisten osal-
listamisen, osaamisen, luovuuden, 
yhteisöllisyyden, hyvän yhteistyön ja 
ilmapiirin voimaan. Kokemukseni on 
kertynyt yhteistyö- ja vuorovaikutus 
valmentajana, yrittäjänä ja ICT-kon-
sulttina ja projektijohtajana. Olen 
loputtoman kiinnostunut yksilöiden 
ja yhteisöjen luovuuden vapautta-
misesta. Kehitän itseäni jatkuvasti 
ymmärtääkseni ihmisen muutosta, 
osaamista ja potentiaalia kokonais-
valtaisemmin. Tällä hetkellä laajennan 
ymmärrystäni ekspressiivisen taidete-
rapian ryhmänohjaajakoulutuksessa ja 
ihmisoikeuksia ajavassa järjestötyössä 
Yhteiset Lapsemme ry:ssä.

www.traintree.fi

 Rasismin ja rasistisen toiminnan 
taustalla ovat mm. vahvat ennakkoluulot 
ja uskomukset. Arjessa tilanteet voivat 
tulla eteen nopeastikin. 

 Tärkeintä, mitä syrjinnän tai vihapuheen 
kohteeksi joutuva ihminen tarvitsee on tun-
teen, että hän on arvokas, tärkeä ja turvas-
sa. Sen saavuttamista voi tukea asettumalla 
hänen viereensä, hänen puolelleen. 

Rasismiin puuttuminen

Rasismin ja rasistisen toiminnan taustalla 
ovat mm. vahvat ennakkoluulot ja usko-
mukset. Arjessa tilanteet voivat tulla eteen 
nopeastikin. Julkisissa liikennevälineissä ja 
julkisilla paikoilla, ravintoloissa, työpai-
koilla jne. tilanteet ovat monille tuttuja. 

Äkkiä ilmaantuvassa tilanteessa on han-
kalampi vaikuttaa ennakkoluulojen ja 
uskomusten pohjalta toimivaan henkilöön 
kuin haavoittuvammassa tilanteessa ja 
hyökkäyksen kohteena olevaan henkilöön. 
Tärkeintä, mitä syrjinnän tai vihapuheen 
kohteeksi joutuva ihminen tarvitsee on 
tunteen, että hän on arvokas, tärkeä ja 
turvassa. Sen saavuttamista voi tukea aset-
tumalla hänen viereensä, hänen puolelleen. 
Ottaa hänet samaan joukkueeseen. Se, että 
asetumme puolustamaan ja vahvistamme 
vihan kohteena olevan lapsen tai aikuisen 
turvallisuuden tunnetta, on vaikuttamista.  
Se lisää kuulumisen tunnetta yksin jäämi-
sen tunteen sijaan.

Samalla se on malli, jossa emme asetu ky-
seenalaistamaan hyökkääjän ihmisarvoa. 

ihmisoikeudet | jaana ovaska

Se on nopeampaa kuin ennakkoluuloihin 
ja uskomuksiin vaikuttaminen. Selkeä ja 
näkyvä tuki hyökkäyksen kohteelle voi 
parhaimmillaan horjuttaa hyökkääjän en-
nakkoluuloja ja uskomuksia. Puuttumatto-
muus sen sijaan vahvistaa ennakkoluuloja 
ja uskomuksia, koska puuttumattomuus 
on helppo tulkita samaa mieltä olemiseksi.  

Tämäntyyppiset tilanteet kutsuvat käyttä-
mään NLP:stä tuttuja keinoja kuten omien 
rajojen vahvistamista ja omien voimavaro-
jen esiin kutsumisen keinoja. Myös merki-
tysmaantiede ja kielimallit toimivat apuna. 

Haaste

Haastankin kaikki NLP-vaikuttajat jaka-
maan onnistumisia ja keinoja aiheesta: Mi-
ten toimin kohdatessani rasistisen, syrjivän 
tilanteen? Miten voin omalla toiminnallani 
vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen 
yhteiskunnassamme ja maailmassa?

Kaikki isot aallot lähtvät liikkeelle 
pienestä - niin hyvässä kuin 
pahassakin. 
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ammattilaisia | seija mauro

Hemmotteluloma vai iso pino uusia kirjoja?
Matka maailman ympäri ja vuorotteluvapaata vuosi

vai kirja-aitan rakentaminen kakkoskodin tontille?
Monet valitsisivat hemmotteluloman tai vuorotteluvapaan 

maailmanympärimatkoineen.

Vantaalainen lastentarhanopettaja, työnohjaaja ja
kouluttaja Riitta-Maija Vesasen varma valinta on

kakkosvaihtoehto. Seija Mauro jatkaa
tuttua Ammattilaisia-sarjaansa.

asikatoakkaudesta 
irjoihi
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Muutamia vuosia sitten juttelin 
Riitta-Maija Vesasen kanssa kirjoista. 
Huomasimme olevamme kirjahulluja 
molemmat. Riitta-Maija tosin ohittaa 
minut kirkkaasti, sekä lukemisessa että 
kirjojen omistamisessa. Viime kesänä 
pääsin tutustumaan hänen kirja-aittaan-
sa. Sen hän siis valitsi isänsä perinnön 
kohteeksi mieluummin kuin maailma-
nympärysmatkan. Mikä elämys aittaan 
astuminen oli! Uutuuttaan tuoksuvaa 
hirsipaneelia ja kaikki seinät lattiasta 
katon rajaan asti täynnä kirjoja. Värik-
käitä kirjojen selkämyksiä, vanhoja ja 
uudennäköisiä – paljon. Eikä se mikään 
kesäaitta ole, vaan talviasuttava pikku-
talo. Teoksia kirja-aitassa ja ykköskodin 
hyllyissä ja lattiapinoissa on noin 3000. 
Määrä kasvaa vuosittain noin kolmella-
kymmenellä divarista tai kirjakaupasta 
ostetulla uudella teoksella. 

Wikipedian mukaan bibliofiili (krei-
kan sanoista biblion ’kirja’ ja philos 
’ystävä’) tarkoittaa kirjojen ystävää, 
keräilijää tai tutkijaa. Bibliomaani on 
kirjoja intohimoisesti rakastava ja niitä 
maanisesti keräilevä henkilö; kirjahullu. 
Bibliomania voi olla jopa sairaalloinen 
tila. Riitta-Maijan intohimo kirjoihin ei 
ole sairautta, onpahan vain hyvin an-
taumuksellista ja elämää rikastuttavaa 
intohimoa. Hänen kanssaan on ilo kes-
kustella kirjoista!

– Opin lukemaan koulussa, sanoo Riit-
ta-Maija. 

– Olin tosin jo ”lukenut” Tammen Kul-
taisia kirjoja ja Aku Ankkoja aikaisem-
minkin. Äiti niitä luki ääneen, ja opin ne 

ulkoa. Rakkaimmat kultaisista kirjoista 
olivat Hulivili, Iloinen automatka, Nuk-
kekirja ja Jänis maalaa sateenkaaren-
väreillä. Disney-sarjasta mieluisimmat 
olivat Mikki-Hiiren automatka ja Pik-
ku-Hiawatha. Vieläkin muistan niistä 
kaikki kuvat, niiden muistaminen saa 
ihan kyyneleet silmiin.

 

Kuvasta tarina

– Parhaimpia muistoja alakoulusta ovat 
opetustaulutunnit, kun opettaja toi ope-
tustaulun ja opetti vaikkapa uskontoa 
kuvin ja sanoin. Kuvasta syntyi tarina, 
ja molemmat taltioituivat mieleeni. 
Niinpä esimerkiksi Vanhan Testamentin 
kertomukset ovat edelleen kuvina ja 
tarinoina muistissani. 

– Kun olin toisella luokalla, sain lainata 
veljeni keskikoulun lukukirjaa, jossa oli 
runoja, novelleja ja katkelmia romaa-
neista. Silloin minuun iski suurin kirjal-
linen rakkauteni: Aleksis Kivi! Ja erityi-
sesti Kiven kertomus Hiidenkivelle. Luin 
sen kymmeniä kertoja itsekseni ja sitten 
ääneen koulun lukutunnilla, se vei mi-
nut ihan muihin maailmoihin. Opettaja 
kysyi heti lukemiseni jälkeen, menisinkö 

lukemaan Hiidenkivelle-kertomuksen 
Markus-sedän satutunnille radioon. 
Olin vielä niin tunnereaktion sisällä, että 
parahdin ”en missään nimessä”.

- Rakkauteni Aleksis Kiven teksteihin on 
säilynyt näihin päiviin saakka.

Oma lukusoppi

Lapsuudessaan Riitta-Maija asui maalla, 
pihapiirissä oli myös entinen, käyttämä-
tön kanala. 

– Isäni remontoi entiseen kanalaan 
minulle oman huoneen, siellä pystyin 
lukemaan ja tekemään koulutehtäviäni 
omassa rauhassa. Vanhempani olivat 
ruokalayrittäjiä, he olivat paljon töiden 
takia poissa kotoa. Me lapset jouduim-
me huolehtimaan kasvimaista ja muu-
tenkin meillä oli paljon vastuita talon 
töistä. 

– Vanhempiemme asenne elämään oli: 
ensin työ sitten huvi. Lukeminen kuului 
huveihin. Onneksi minulla oli kanala-
yksiöni, jonne pääsin livahtamaan ja 
keskittymään rakkaisiin kirjoihini. Koti-
ni kirjahyllyssä oli Suuren Suomalaisen 
Kirjakerhon kirjoja, paljon romantiik-
kaa, jota äitini luki. Syntymäpäivälah-
jaksi sain aina kirjoja. Lahjakirjojeni 
lisäksi luin kaikki kotikirjahyllymme 
kirjat. Erityisen rakkaat luin useaan ker-
taan, Hector Malotin Kodittoman jopa 
kaksitoista kertaa! (Hector Henri Malot 
1830 - 1907. Koditon : romaani 1–2, 
suomentanut Teuvo Pakkala. Helsinki : 
Otava, 1898).

Värikkäitä kirjojen selkämyksiä, 

vanhoja ja uudennäköisiä – paljon.

”Vieläkin muistan niistä 
kaikki kuvat, niiden 

muistaminen saa ihan 
kyyneleet silmiin.
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Vanhempani ja alakoulun opettajani 
olivat ensimmäisiä esikuvia ja innostajia 
lukemiseen. Vaikka kotini oli köyhä, 
siellä oli kirjoja ja kirjoja ostettiin lah-
joiksi.

Lukeminen on yhtä luonnollista 
kuin hengittäminen

Lapsena Riitta-Maija luki paljon, ja hän 
lukee paljon nyt. Välillä oli noin viiden 
vuoden jakso, jolloin lukeminen oli vä-
häisempää. 

–  Rippikoulusta opiskelun alkuun saak-
ka oli paljon kaikkea muuta: kavereita ja 
seurustelua. Lukemiselle ei jäänyt aikaa. 
Lastentarhan opettajaopiskelu avasi lu-
kemisoven uudelleen. Ja millaisen oven! 
Opiskeluun kuuluivat sadut. Luin niitä 
valtavasti. Tuntui, että en tullut satujen 

lukemisesta koskaan kylläiseksi. Grim-
min, Topeliuksen, H.C Anderssenin, Anni 
Swanin sadut. Kuitenkin ylitse muiden on 
Topelius ja häneltä erityisesti Adalminan 
helmi. Miten voi olla niin täydellinen sa-
tu, miten voi olla niin täydellinen sadun 
loppu!

– Nykyään luen joka päivä. Lukeminen 
on minulle samaa kuin hengittäminen, 
ilman sitä en olisi elossa. Kirjan tulee 
mielellään olla tarinallinen, silloin pys-
tyn samaistumaan kirjan henkilöihin, 
elämään kirjan maailmassa. Luen yhtä 
kirjaa kerrallaan ja aina kirjan loppuun. 
Minusta tuntuu, että tekisin väärin kir-
jaa ja kirjailijaa kohtaan, jos jättäisin 
kesken.

Miksi omistaa eikä lainata
kirjastosta?

– Suhde kirjaan on elävä suhde, sanoo 
Riitta-Maija. 

– Vuorovaikutus syntyy juuri sen kirjan 
kanssa, jota luen. Suhde säilyy elävänä, 

Riitta-Maijan
tämänpäiväinen

TOP 10

Aleksis Kivi:
Seitsemän veljestä

Hector Malot:
Koditon

Anu Kaipainen:
Poimisin heliät hiekat

Martis Gray:
Kaikkien rakkaitteni

puolesta

Axel Munthe:
Huvila meren rannalla

Pirkko Saisio:
Elämänmeno (+ Pienin

yhteinen jaettava)

Kjell Westö:
Missä kuljimme kerran

Aila Meriluoto:
Lauri Viita- legenda jo 

eläesään (Putoavia enkeleitä)

Heidi Köngäs:
Sandra

Kuvasta syntyi tarina, ne 
molemmat taltioituivat 

mieleeni.
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Kaksi suurta suomalaista bibliofiiliä 
(Wikipedia) :

Matti (Kirja-Matti) Pohto 
(7. maaliskuuta 1817 Isokyrö – 30. 
heinäkuuta 1857 Viipuri) oli suoma-
lainen talonpoikaistaustainen kirjank-
eräilijä. Häneltä jäi Helsingin Alek-
santerin-yliopiston kirjaston (nykyään 
Kansalliskirjasto) kokoelmiin yli 3 000 
teosta, ennen kuolemaansa hän oli 
jo lahjoittanut kirjastolle kaksoiskap-
paleistaan noin 800. Matti Pohdon 
kunniaksi on ehdotettu virallista 
liputuspäivää. Esitys jätettiin silloiselle 
sisäministerille Päivi Räsäselle vuonna 
2014. Ehdottajien mukaan Turun 
palon syttymispäivä syyskuun 4. olisi 
sopiva päivä liputukselle.

Eino Johannes (E. J.) Ellilä 
(10. kesäkuuta 1892 Onkiniemi, Sysmä 
1. helmikuuta 1983 Porvoo) suoma-
lainen kustannusvirkailija, kirjojen 
kerääjä ja kirjailija. Ellilällä oli yksi 
Suomen suurimmista yksityisistä kir-
jakokoelmista, jossa oli suurimmillaan 
noin 32 000 nidettä.

Ellilä lahjoitti 1960-luvulla 20 000 
teosta Helsingin yliopiston kirjastolle 
ja 7 000 teosta Harvardin yliopiston 
kirjastolle. Vuonna 1977 hän lahjoitti 
vielä 3 200 teosta Lahden kaupung-
inkirjastolle. Ellilä sai kirjastoneuvok-
sen arvonimen vuonna 1953.

kun kirja jää hyllyyni. Tunnen tuskaa, 
jos joudun palauttamaan kirjan. Vaik-
ka ostaisin uuden kirjan kirjastosta 
lainaamani tilalle, ei se ole samaa, 
suhdehan syntyi ensimmäiseen, lainat-
tuun kirjaan. Uusi kirja on toinen yk-
silö, en lue sitä samalla intensiteetillä 
kuin ensimmäistä. Samaan virtaan ei 
voi astua kahta kertaa, kuten filosofia 
opettaa. Minun olisi saatava ostaa se 
kirja, jonka lainasin kirjastosta! 

Kaunokirjallisuuden kolmenlai-
nen merkitys

Vaikka Riitta-Maija lukee mielellään 
myös tietokirjallisuutta ja työnsä takia 
erityisesti johtamiseen liittyvää, on 
kaunokirjallisuus rakkainta. Kauno-
kirjallisuudella on hänelle kolmenlais-
ta merkitystä: se toimii stressinhoi-
tovälineenä, ajattelun laventajana ja 
historian oppimateriaalina. 

– Jos elämässäni on stressiä, valitsen 
kirjan, joka ei vaadi paljon ajatustyö-
tä. Jokin kevyt, juonellinen on silloin 
parasta lääkettä. Toinen ja hyvin 
tärkeä kaunokirjallisuuden merkitys 
on ajattelun laventuminen. Elämällä 
kirjan tarinassa, samaistumalla sen 
henkilöihin, joudun väistämättä huo-
maamaan: ”kappas vaan, noinko tä-
mä henkilö ajattelee, noinko hän tun-

tee”. Pääsen tutustumaan itselleni uusiin 
ja erilaisiin ajattelu- ja reagointitapoihin. 
Oppimaan uutta ja laajentamaan ajat-
teluani. Luen mielelläni historiallisia 
romaaneja, niistä tulee kolmas tärkeä 
merkitys: opin historiasta. Kun kirjailija 
on lisännyt historialliseen faktaan fiktii-
visiä piirteitä, fakta elävöityy ja mielen-
kiintoistuu. Silloin historiaa on helppo 
oppia.

- Uskon, että lukemisen vaikutus ei ole 
pelkästään yksilöllistä, minussa itses-
säni tapahtuvaa ajattelun laventumista 
ja ymmärryksen lisääntymistä, vaan 
sillä on isompaakin merkitystä. Koska 
mikään ei ole - en myöskään minä ole - 
vain saari, vaan pala mannermaata, niin 
myös minä vaikutan pienesti ympärilläni 
oleviin. Lukemalla uskon siirtäväni hen-
kistä perintöä lapsilleni.

Lukupiiri, yhdessä lukeminen ja luetusta 
keskusteleminen syventää omaa lukuko-
kemusta 
– Sykähdyttävintä tällä hetkellä on lu-
kupiirimme Navidad, tapaamisemme 
kerran kuussa, antoisat keskustelumme 
luettavana olleesta kirjasta. Lukupiirin 
kautta olen tullut tarttuneeksi kirjoihin, 
joita en muuten olisi löytänyt. Olen 
saanut uusia ihania kirjatuttavuuksia, 
esimerkiksi Stoner, Arsenin neljä elämää, 
Lapset… Ja lisää kirjahyllyjä on tarpeen, 
ehkä kirja-aitan laajennuskin. 

Seija Mauro

”Rakkauteni Aleksis Kiven teksteihin on 
säilynyt näihin päiviin saakka. 

”Lukeminen on minulle samaa kuin hengittäminen, 
ilman sitä en olisi elossa.
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Tunteita ja tuntoja
 

Innostus,
kiihtyvä hännän heilutus.

 
Maastoutuminen ja ihmistä kohti peräpää,

viestii: kiitos, etäämmällä pysytään. 
 

Kertoo jo asento kuonon
hetken olevan hyvän tai huonon.

 
Me koirat annamme tunteiden tulla ja näkyä,

ei tarvitse keskustelua tai erikoista täkyä.
 

Voi siihen aina luottaa,
että nelitassuinen aitoa palautetta tuottaa.

 
Kun aistit auki toista lukee,

se ymmärrystä ja vuorovaikutusta tukee.
 

Rakkaus kasvaa, kun osaa sallia,
ymmärtää, ettei ole yhtä oikeaa mallia,

 
tuntea, elää ja olla

eläimenä ja ihmisenä tällä maapallolla.

HauKun haukahteli kaksivuotias bichon frisé -koira Puntti Juutinen-Törmänen
@puntticam

Keltaisessa nojatuolissa saa hyviä ajatuksia ja voi haukkua, haukotella tai kirjoitella 
HauKuja. Puntti yhdellä työpaikoistaan, Era Nova Bookshopissa Helsingissä. 
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Mitä 
muutos 

merkitsee 
sinulle?

 Mitä sinulle merkitsee sana muutos? 
Millaisia ajatuksia, tunteita se tuottaa sinulle? 

Onko se uhka vai mahdollisuus sinulle, elämällesi, 
kysyy Suvi Saari.
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Elämäämme tulee muutoksia suunnitel-
mallisesti ja yllättäen, vaikka emme olisi 
niin halunneet tapahtuvan. Suhtaudum-
me pitkälti muutoksiin omien elämän-
karttojen mukaan. Siihen vaikuttavat 
aiemmat asiat, joita olemme kokeneet ja 
mitä asioita olemme oppineet, yhdistä-
mään ajatuksiimme, tunteisiimme ja toi-
mintamme ympäristöstämme elämämme 
aikana. 

Tehdessäni psykoterapiaa, työnohjausta, 
koulutuksia tai valmennuksia kohtaan 
ihmisten tarinoissa sen, että he pelkäävät 
usein muutosta ja mieli vastustaa sitä. 
Minusta on hyvä määritellä sana muutos 
itselle, jotta ymmärtää, mitä merkityksiä 
asialle antaa, pohtia voisiko sille olla 
muitakin merkityksiä ja näkökulmia. 
NLP:n näkökulmasta voi miettiä muu-
tosta ja sen merkitystä oman ajatuksen, 
tunteen ja toimintansa kautta. 

Yhdistän sanaan muutos myös tyyty-
mättömyyden omaan elämään, tilan-
teeseensa joka on ihmisellä, kun hän 
kaipaa muutosta. Minusta elämä koko-
naisuudessa on matka itseensä, itsensä 
tuntemiseen ja kehittämiseen. Itsensä 
kehittäminen edellyttää muutoksia ar-
keen; jotta voit kehittyä ihmisenä on 
sinun tehtävä asioita eri tavalla arjessasi. 
Moni tuokin minulle työssäni esiin, että 
haluavat olla siellä mukavuusalueella, 
eivätkä haluaisi sieltä poistua. Siellä on 
turvallista tuttujen rutiinien kanssa. Se 
on minusta ihan ok, jos on tyytyväinen 
elämäänsä ja omaan toimintakykyynsä. 

Moni tuo kuitenkin esiin tyytymättö-
myytensä elämäänsä kohtaan ja silloin 
puhumme epämukavuusalueesta, jossa 
tehdään jotain uudella tavalla arjessa. 
Siellä alueella ja uusilla toimintatavoil-
la on usein vastaus itse muutokseen. 
Kannustan usein sitoutumisesta uuteen 
toimintamalliin 21–28 päivän ajan, jotta 
uusi toiminta ehtii rakentua myös py-
syväksi toimintamalliksi aivoissamme. 
Silloin siitäkin alkaa tulemaan tuttua 
toimintatapaa arkeemme.

Itse pohdin ajoittain, kuinka jokin pelko 
hypätä epämukavuusalueelle voi estää 
ihmistä uskaltamasta elää. Pelon takana 
on ajatuksia, jotka estävät sinua elämäs-
tä elämää, jota oikeasti haluaisit elää. 
Sinun on hyvä kuunnella itseäsi arjessasi 
ja pysähtyä pelkosi äärelle, mikä viesti 
sillä sinulla on, jos koet pelkoa muutos-
ta kohtaan? Onko pelko sinulle viesti 
ekologisuudesta itseäsi ja läheisiäsi koh-
taan vai onko se uskomus, joka estää 
sinua menemästä kohti sinulle oikeasti 
hyvää asiaa elämässäsi? Jos se on usko-
mus niin sinun on hyvä työstää sitä ja 
kysyä itseltäsi:
Millaisia ajatuksia minulla on, jotka 
tuovat esiin syitä minulle, että muutos 
ei ole hyväksi minulle? Voit kirjoittaa 
näitä ajatuksia paperille ja kysyä itseltäsi 
ovatko nämä ajatukseni oikeasti totta ja 
syitä, ettei minun ole syytä ottaa muu-
tosta vastaan elämääni. Uskomus voi ol-
la pinttynyt ajatusmallisi ja sitä on hyvä 
haastaa, kyseenalaistaa, jotta se ei ole 
este hyvälle muutokselle elämässäsi.

 Itse pohdin ajoittain, kuinka jokin pelko 
hypätä epämukavuusalueelle voi estää ihmistä 
uskaltaa elää. Pelon takana on ajatuksia, jotka 
estävät sinua elämästä  elämää, jota oikeasti 
haluaisit elää. 
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 Sinun on hyvä kuunnella 
itseäsi arjessasi ja pysähtyä 
pelkosi äärelle, mikä viesti
sillä sinulla on, jos koet
pelkoa muutosta kohtaan?
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 Rohkaisenkin 

sinua pohtimaan, 
mitä asioita 
sinun tarvitsee 
alkaa tehdä eri 
tavalla, jotta 
saavutat halua-
masi muutoksen 
elämääsi. 

Uskon, että muutos ja oman elämänsä 
menestys tulee läsnäolon ja suunnitel-
mallisuuden kautta. Teen usein itse ns. 
mindmapin elämääni liittyen esimerkiksi 
nyt tein vuodelle 2019–2020. Elän usein 
kirjoittamani asiat mielikuvissa, kuin 
ne olisivat jo tapahtuneet ja tarkistan, 
ovatko tavoitteeni ekologisia minulle. 
Olen itse päämäärätietoinen ja pysäh-
dyn aika ajoin elämässäni kysymykseen, 
mitä oikeastaan elämääni haluan ja 
kuinka sen saavutan. Tällä tavoin koen, 
että voin elää elämääni täysillä ja läsnä 
ollen siinä, enkä suorita elämää. Luon 
usein myös mielikuvia, miten saavutan 
askel askeleelta jonkin asian ja yhdistän 
mielikuvaan usein musiikin, jotta voin 
ankkuroida tuota tarvitsemaani tunnetta 
esim. ajaessani autoa mennessäni johon-
kin tapaamiseen. 

Rohkaisenkin sinua pohtimaan, mitä 
asioita sinun tarvitsee alkaa tehdä eri 

tavalla, jotta saavutat haluamasi muu-
toksen elämääsi. Mitkä toimintasi tähän 
mennessä arjessasi eivät ole tuoneet 
haluamaasi edistystä ja muutosta? Toi-
voisinkin sinun voivan elää elämääsi eli 
olla pääroolissa eikä ikään kuin seurata 
vain sivusta, mitä elämässäsi tapahtuu. 
Saatat myös suorittaa elämää, jolloin et 
pysähdy pohtimaan suuntaasi, minne 
suuntaa haluat mennä ja mitä haluaisit 
elämässäsi tapahtuvan. Moni jossittelee 
ja puhuu sitten kun, entä jos sitä sitten 
kun hetkeä ei koskaan ehdi tulla sinulle? 
Minusta on tärkeää olla oman elämän-
sä verbi eli toimia sen mukaisesti, mitä 
elämältään haluaa ja täyttää elämänsä 
oman näköisellä elämällä. 

Voit päivittää ja pohtia, mitkä ovat elä-
mäsi arvot ja laittaa ne vielä tärkeysjär-
jestykseen. Voit tehdä sen pysähtymällä 
jollain hyvällä hetkellä, ottaen 5 tyhjää 
paperia ja kirjoittaen yhteen paperiin 

yhden arvon ja laittaa ne rauhassa 
tärkeysjärjestykseen 1–5. Käy arvojen 
tärkeysjärjestystä niin kauan läpi, kun-
nes se tuntuu sinusta oikeasti hyvältä. 
Voit kysyä itseltäsi elänkö nyt niiden 
mukaan ja onko elämäni sellaista, kun 
sen haluan olevan? Käytänkö aikani ja 
energiani oikein arjessani huomioiden, 
että arvot niissä mukana? Jos et ole niin 
voit kysyä, mitä muutosta se minulta 
edellyttää? Mitä asioita haluan oikeasti 
elämässäni tehdä, jotta elän arvojeni 
mukaista elämää? Omassa arjessani per-
he on arvona ykkösenä, erityisesti se on 
selkeästi korostunut valinnoissani tänä 
vuonna eli teen töitä juuri sen verran, 
mitä minun tarvitsee tehdä pärjätäkseni 
ja muu aika on omistettu itselleni ja yh-
dessä ololle lapsieni kanssa. Se on vaati-
nut tarkkaa oman työn rajausta, en ota 
uusia asiakkaita vaikka aikaa olisi työlle 
vaan annan aikani minulle tärkeälle ar-
volle eli itselleni ja perheelleni.
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 Uskon, että muutos ja oman elämänsä menestys 
tulee läsnäolon ja suunnitelmallisuuden kautta.

Pohdi, millaista muutosta kaipaat elä-
määsi, mihin asioihin haluat tarttua en-
sin ja mitä se sinulta edellyttää. Näiden 
perustella voit tehdä mielikuvaharjoi-
tuksen:

Istu rauhallisessa tilassa, hengittele 
muutaman kerran syvään ja anna sil-
mäluomesi painautua kiinni. Ajattele 
silmäluomesi rentoutuvan ja silmien 
ympärillä olevien lihasten rentoutuvan 
viemällä sinut yhä syvemmälle rentoutu-
misen tilaan, samalla koko keho rentou-
tuu ja mieli rentoutuu. Pohdi mielessäsi, 
mitä elämääsi kuuluu, kun elät arvojesi 
mukaista elämää ja voit hyvin? Missä 
olet, mitä teet, mitä ajattelet ja miltä se 
tuntuu, kun olet siellä. Voit kysyä myös 
itseltäsi millaisia uusia valintoja olet 
tehnyt arjessasi, jotta olet saavuttanut 
tämän muutoksen. Kun olet käynyt mie-
lessäsi tämän mielikuvan läpi niin voit 
avata silmäsi ja kirjoittaa ylös, kaiken 
mitä näit, kuulit ja mitä kaikkea ajattelit 
ja tunsit. Voit myös piirtää tai maalata 
mielikuvasi, jos niin haluat. Voit hypätä 
tähän mielikuvaan aina ajoittain, aina-
kin 2-3 kertaa viikossa, jotta motivoidut 
paremmin asioihin, mitä mielesi on si-
nulle mielikuvissa luonut. 

Muutokselle elämässä on hyvä antaa 
aikaa, sinun on hyvä keskittyä siihen, 
mitä teet muutokseni eteen arjessasi. 
Syvenny kunnolla asioihin ja suunnitte-
le kunnolla, miten otat askeleesi kohti 
muutosta. Näe itsesi, millainen olet, kun 
muutos on jo tapahtunut elämässäsi. 
Tartu kunnolla asioihin, mitä muutos 
edellyttää arjessasi ja pidä uusista toi-
mintamalleistasi kiinni vaikka alussa se 

voi tuntua hankalalta. Ota yksi uusi toi-
mintamalli arkeesi kerrallaan älä muuta 
liian paljon arkeasi. Onnistut paremmin 
muutoksessasi, kun muistat pysähtyä 
itsesi, ajatuksiesi ja toimintaenergiasi 
äärelle eli kuuntelet mieltäsi ja kehoasi 
paremmin arjessasi. Saat näin paremmin 
kiinni ajatuksistasi, vievätkö ne sinua 
muutoksessasi eteenpäin ja jarruttavatko 
ne sinua jollakin tavalla esim. pinttynei-
nä ajatusmalleina. Tartu asioihin, joiden 
toivot muuttuvan arjessasi, jotta isompi 
muutos tapahtuu. Rohkaisen sinua ko-
keilemaan ja yrittämään uusia asioita 
elämässäsi. Uskalla myös epäonnistua, 
jonka jälkeen voit pohtia tilannetta aja-
tuksen, tunteiden ja toiminnan kautta ja 
miettiä, miten voit tehdä sen eri tavalla 
lopulta saavuttaaksesi pysyvän muutok-
sen. Pohdi, miten voit pitää tahtotilan 
päällä muutoksen aikana se voi olla 
jokin kuva muistuttamassa sinua tai 
biisi, joka luo sinulle tahtotilan. Se voi 
olla aamuisin pieni hetki itsellesi, milloin 
mietit, mitä asioita teen tänään muu-
tokseni eteen, jotta muutokseni etenee 
hyvin. Asiat eivät aina etene nopeasti, 
siksi on hyvä pitää muutos mielekkäänä 
mielessä. Muista, että sinulla on aina 
vapaus valita, millaisella ajatuksella ja 
energialla suhtaudut muutokseen elä-
mässäsi.

Elä elämääsi niin kuin haluat sen toteu-
tuvan, älä suorita vaan tee asiat arvojesi 
mukaisesti. Elämään kuuluu hyviä ja 
huonoja asioita. Niiden kanssa on hy-
vä mukautua mielensä kanssa ja tehdä 
tarvittaessa muutoksia, jotta elämäsi 
kulkee siihen suuntaan, mihin haluat 
mennä. 

SUVI SAARI

ET ratkaisukeskeinen psykotera-
peutti, NLP Master Practitioner. 
”Koen, että teen työtäni siksi, että 
ihmiset voisivat oivaltaa elämänsä 
ytimen voidakseen hyvin ja elää 
sen mukaisesti kuunnellen
itseään elämänsä alusta elämän-
sä loppuun saakka.”
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“Logiikka vie sinut pisteestä 

A pisteeseen B. 

Mielikuvitus vie sinut kaikkialle.
-Albert Einstein
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leikki | tuuli paltemaa

Vakavasti 
leikillään

Leikki on lasten työtä ja jos se olisi aikuistenkin, 
olisi maailma luovempi paikka ja mm. työyhtei-
söissä parempi olla, kirjoittaa Tuuli Paltemaa. 

Tämä artikkeli ei ole leikin asia ja samalla se on 
nimenomaisesti leikin asia. 
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Leiki itsesi onnelliseksi?

Leikki on lasten työtä, sanotaan. Leik-
kiminen on kuitenkin vakavaa puuhaa 
ja sopii hyvin myös aikuisille. Leikki-
mistä myös tutkitaan ihan vakavissaan. 
Esimerkiksi yhdysvaltalaisen psykiatri 
Stuart Brownin mukaan leikki on muu-
takin kuin hauskanpitoa ja pelleily, ku-
vittelu sekä leikkiminen kehittävät älyä, 
sosiaalisia taitoja ja luovuutta. Psykologi 
Mihaly Csikszentmihalyin mukaan leik-
ki vie ajantajun, vapauttaa itsetarkkai-
lusta ja tuottaa flow-tilan, jossa ihminen 
on onnellisimmillaan. 

Lapsi syntyy valmiina luomaan uutta, 
leikkimään ja mielikuvittelemaan. Hän 
on valmiina kokeilemaan kaikkea mitä 
haluaa, mitä päähän pälkähtää ja mitä 
joku keksii ehdottaa. Hän uskoo ja luot-
taa kykyihinsä ja siihen, että jos joku ei 
onnistu jonkun mielestä, niin ei se hait-
taa! Lapsen koko olemus ja tekeminen 
on täynnä kykyä ajatella uudella tavalla 
ja toimia niin, kuin ei koskaan aiem-
min. Miten ihmeellistä onkaan kääntää 
kehonsa ympäri, vatsallaan makuulta 
selälleen tuosta vaan, nousta kontilleen, 
jokellella ja nauraa! Ja ne kysymykset! 
Kuinka lapsen mieli yhdistää asioita, 
kysyy ja kyseenalaistaa itsestäänselvyyk-
siä, luo uusia merkityksiä, sanoituksia 
ja käyttötarkoituksia. Lasta ei tarvitse 
kehottaa leikkimään, hän leikkii luon-
nostaan ja leikkiessään keksii uutta, ko-
keilee ja testaa rooleja, malleja, suhteita, 
kykenemistä, osaamista, taitoja loputto-
masti tuosta vaan. 

Kun lapsi kulkee metsässä, jokaisen 
puun takana odottaa seikkailu. Naava 

on huiman pakomatkan aikana irron-
nutta menninkäisen partaa, pudonneet 
oksat dinosaurusten luita ja kivenkolois-
sa asustelee pieniä mönkiäisiä ja kukki-
aisia. Ruoka maistuu paremmalta, kun 
oma suu onkin monsterin kita, joka ah-
maisee lusikallisen pituutta kasvattavaa 
taikaruokaa. Portaat vievät kohti pyra-
midin huippua ja nukkuessaan pääsee 
vierailulle upealle höyhensaarelle yhdes-
sä Uni-Jukan ja Nukkumatin kanssa. 

Mielikuvitus ja luovuus ovat ihmisen 
keskeisiä voimavaroja. Mielikuvittele-
malla syntyy vakavasti otettavaa tulosta. 
Useissa tutkimuksissa on huomattu, että 
lapsena mielikuvitusmaailmoja kehitelleet 
ovat aikuisina luovia ja voivat soveltaa 
mielikuvittelua ja leikkiä taiteellisessa tai 
tieteellisessä työssään. Einstein sanoi mie-
likuvituksen olevan tärkeämpää kuin tie-
don ja kertoi suhteellisuusteorian olleen 
hänen paras päähänpistonsa. 

Roolileikkijät leikin esteenä

Joskus esiin tulee luovan mielen ja leikin 
kateellinen serkku, Arvostelija. Arvoste-
lija kyseenalaistaa sekä luovan prosessin 
lopputuleman että sen kulun ja toimijan. 
Arvostelijan sisarukset, Tärkeä ja Tietä-
vä, kertovat, että oikeita luovia ihmisiä 
ovat Taiteilijat ja Keksijät. Ne, jotka 
tekevät tauluja ja lauluja, parannuskei-
noja sairauksiin ja keinoja matkustaa 
avaruudessa. Arvostelija, Tärkeä ja Tie-
tävä yrittävät vakuuttaa, ettei kannata 
yrittää, joku muu tekee sen paremmin ja 
Mokaa kannattaa pelätä. Ja jos oikein 
huonosti käy tulee paikalle vielä herra 

Häpeä ja neiti Nolo. Silloin viimeistään 
leikki, uteliaisuus, innostus ja ilo saavat 
väistyä sivummalle. 

Jos näin käy, on toivottavaa, että pai-
kalla on myös Turva. Turva on viisaiden 
vanhempien, perheen ja myöhemmin 
esimiesten ja työyhteisön henki, jossa 
erehtyminen on ok ja jossa Moka toimii 
neuvojana. Turva ja Pelko eivät viihdy 
samassa tilassa. Kun koemme riittävää 
turvallisuutta, voimme valita pidäm-
mekö ajatuksemme laatikon sisällä, vai 
annammeko niiden lentää vapaasti. 

Leikki kuuluu elämään

Ihminen on leikkinyt aina. Historioitsija 
Johan Huizinga kirjoitti kirjassaan Leik-
kivä ihminen, leiki nolevan ihmisen perus- 
ominaisuus ja läsnä kaikessa kulttuurissa 
ja keksinnöissä. Leikkiminen ja leikkisyys 
ovat vahvasti mukana ihmisten välisissä 
suhteissa, niin parisuhteissa kuin muissa-
kin. Hyvässä leikissä kaikkien osaaminen 
on käytettävissä, tietoa jaetaan ja yhdessä 
toimien luodaan jotain uutta. Hyvä leikki 
herättää uteliaisuuden ja innostuksen, luo 
iloa ja yhdistää niin asioita kuin ihmisiä-
kin. Tällaista leikkimistä tapahtuu par-
haimmillaan myös työyhteisössä, joskus 
erillisissä innovaatiopäivissä, useimmiten 
arkisen työn keskellä. Eikä ainoastaan 
mainostoimistoissa tai pelifirmoissa, vaan 
yhtälailla kahvilan kassalla tai konepajan 
linjastolla. Uuden luominen voi olla ihan 
arkista hommaa, jonkun asian uudella ta-
valla mieltämistä, tekemistä tai vanhojen 
asioiden uudella tavalla yhdistelemistä ja 
niillä leikittelemistä. 

 Mielikuvittelemalla syntyy 
vakavasti otettavaa tulosta.



MIELI  |  TALVI 2018  25   

leikki | tuuli paltemaa

 Yksi keino 
oman luovuuden 
kehittämiseen on 
antaa sisäisen 

leikkijänsä tulla 
taas esiin.

 Lapsen koko olemus ja tekeminen on 
täynnä kykyä ajatella uudella tavalla ja 
toimia niin, kuin ei koskaan aiemmin.

Yksi keino oman luovuuden kehittämi-
seen on antaa sisäisen leikkijänsä tulla 
taas esiin. Se voi onnistua vaikkapa 
niin, että suljet silmäsi ja menet ajatuk-
sissasi takaisin sinne, missä leikkijä sai 
vielä toimia vapaana, omana itsenään. 
Siellä voitte taas tutustua toisiinne ja 
löytää vanhan ja uuden tavan leikkiä. 

Sisäisen leikkijän voi päästää vapaaksi 
myös yhdessä toisten kanssa, vaikka 
NLP-koulutuksessa. Yhdessä leikkimi-
nen moninkertaistaa mahdollisuuden 
luomiseen ja jaettu ilo on kaksinkertai-
nen (vähintään!) ilo. 

Tuuli Paltemaa

TUULI PALTEMAA

NLP- ja yritysvalmentaja, coach, 
työnohjaaja ja taideterapeutti
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mieliharkka
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Onko sinulla kokemus tilanteesta, jossa olet luopunut jonkin asian tekemisestä tai 

tavoittelemisesta, koska et mielestäsi ole riittävän luova tai taiteellinen siihen? 

Olet ehkä maalannut tai laulanut innostuneesti jotain, kunnes olet huomannut vieruskaverisi maalaa-

van mielestäsi paljon paremmin tai laulavan kauniimmin kuin sinä. Ehkä ilmoittauduit draamakurssille 

ja huomasit, ettet kehtaakaan heittäytyä samalla lailla kuin muut. Kirjoituksesikin päätyvät useimmiten 

pöytälaatikkoon tai roskakoriin. Voi olla, että olet määritellyt luovuuden taiteilijoiden ja erityislahjakkaiden 

hommaksi ja kieltänyt itseltäsi tällaisen ilmaisun. Luovuutta on kaikkialla.

Voit toimia ja ajatella luovasti vanhempana tai työntekijänä, ystävänä, esimiehenä, puolisona – kaikissa 

elämäsi rooleissa ja tilanteissa. Voit olla luova ruuanlaittaja tai oppija, ongelmien luovasti ratkoja tai kes-

kusteluun luovien näkökulmien tuoja. On kausia, jolloin luovuus suorastaan pulppuaa sinussa ja kausia, 

jolloin luovuus on vähäisemmässä osassa, väsyneenä ehkä tai hieman piilossa huolien, kiireiden aikatau-

lujen tai jonkin muun asian takana. 

KOKEILLAANPA TÄTÄ:

1. Tee mielessäsi tai lattialle ympyrä, jonka kehälle sijoita elämäsi eri alueita (rooleja tai aikakausia,
 tapahtumia, pieniä tai isoja konteksteja tai jotain muuta, jonka luova mielesi sinulle tarjoilee).

2. Sijoita ympyrän sisälle luovuutta, tarkasti määrittelemätöntä, monenlaista, joustavasti muuttuvaa ja
 juuri sinulle sopivaa luovuutta.

3. Mene ympyrän sisälle ja katsele itseäsi erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa luovuuden
 ”silmälasien” läpi. 
 Mitä huomaat?

4. Kulje kehällä ja anna mielesi ja kehosi huomata millaista luovuutta itsessäsi on ollut, on nyt ja tulee
 olemaan tulevaisuudessa. 

Harjoituksessa ei ole tavoitetta, jollaiseksi sinun tai luovuutesi pitäisi muuttua. Sinun ei myöskään tarvitse 
analysoida kokemustasi, riittää, että huomaat juuri sen, mikä tulee sinulle näkyväksi, tuntuvaksi ja kuulta-
vaksi. Voi olla, että annat luovuudellesi luvan olla ja tulla vieläkin enemmän ja useimmissa paikoissa esiin 
ja käyttöön tai ehkä huomaat tehneesi juuri niin aina. 

Tuuli Paltemaa

 oma mieli | tuuli paltemaa
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”Kehittämällä mieltä 
saa enemmän mielen 

voimavaroja käyttöön. 
Näin ihminen voi 

suoriutua itselleen 
ennalta mahdotto- 

maltakin tuntuvista
haasteista.”
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hyvinvointi | terhi mäkiniemi.
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Ajatukset, tunteet ja uskomukset vaikut-
tavat kaikkiin soluihimme virittäen ke-
hoa ja mieltä. Mielen voimalla voi olla 
paranemiseen suuri vaikutus, mahdolli-
sesti joskus jopa parantumattomaksi ju-
listetuissa sairauksissa. Suurimmat esteet 
sille, mitä olet tekemässä, ovat mielessä, 
on oivasti kiteytetty.  

Mielen voimasta ammentava Harri
Virolainen on vankan akateemisesti 
suuntautunut mielen ammattilainen. 
Hän on kauppatieteen tohtori, kauppa-
tieteen maisteri, kasvatustieteen mais-
teri, terveystieteen maisteri ja liikunta-
tieteen maisteri. Lisäksi Virolainen on 
tietokirjailija, energiahoitaja ja taikuri. 
Hän jos kuka on sopiva henkilö kerto-
maan mielen voimasta.  

MIELEN VAIKUTUS TERVEYTEEN 
JA HYVINVOINTIIN 

Omaa mieltä kannattaa valjastaa lukuisin 
eri keinoin terveyden tukemiseen

Tunnistamalla ajattelumalleja, tunteita
ja omaa toimintatapaa voi vahvistaa

 immuniteettiä ja selättää stressiä,
kirjoittaa Terhi Mäkiniemi.

Harri Virolaisen mielenkiinto mielen 
voimaan sekä kehon ja mielen väliseen 
yhteyteen heräsi jo opiskeluaikoina yli-
opistolla 1990-luvulla. Yhdessä veljensä 
Ilkka Virolaisen kanssa mielen voima 
on vetänyt Harria perehtymään perus-
teellisesti aiheeseen lukuisten kurssien, 
kirjallisuuden, koulutusten ja oman em-
piirisen tutkimuksen kautta.   

Mielen voiman osuutta voi pohtia esi-
merkiksi tapauksissa, joissa ihminen on 
parantunut, vaikkei lääketiede ole tar-
jonnut toivoa. 

– Ihmisen uskomusjärjestelmä on ihmeel-
linen. Kun ihminen uskoo jokaisella so-
lullaan ja uskomusrakenteissaan syvästi, 
että voi parantua sairaudestaan lääkärin 

kielteisistä sanoista huolimatta, hän 
alkaa etsiä vaihtoehtoisia hoitokeino-
ja, kysyy toisen lääkärin mielipidettä 
ja alkaa perehtyä esimerkiksi ravitse-
mukseen, toteaa Virolainen.   

ielikirja
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Kehittämällä mieltä saa enemmän 
mielen voimavaroja käyttöön. Näin 
ihminen voi suoriutua itselleen ennalta 
mahdottomaltakin tuntuvista haasteista. 
Siksi erilaisia menetelmiä ja harjoituksia 
ajatusten, tunteiden ja oman toiminnan 
kehittämiseen kannattaa käyttää.  

– Ajatuksistamme noin 90 prosenttia 
ovat päivästä toiseen samoja aktivoiden 
samat radat aivoissa ja tuottaen saman 
lopputuloksen. Se, mitä ajattelet tänään 
vaikuttaa kehoosi ja mieleesi huomenna, 
Virolainen kertoo.  

NLP:ssä tiedämme, miten pään sisäinen 
puhe vaikuttaa kokemuksiin. Tutkimme 
myös monin harjoituksin sitä, miten 
muuttaa sisäistä puhettamme eri tilan-
teissa. Yksi keino voi olla vaikka sugges-
tioiden tietoisempi käyttö. Esimerkiksi 
Èmilie Couè, ranskalainen psykologi, 

farmaseutti suositteli potilailleen sug-
gestiolausetta toistettavaksi 20 kertaa 
päivässä aamuisin ja iltaisin. Suggestio 
menee näin: Jokainen päivä, kaikilla 
tavoin, voin paremmin ja paremmin. 
Couèn työn lähtökohtana oli edistää 
alitajunnassa olevien sisäisten ohjelmien 
muuttamista, jotka vaikuttavat tervey-
teen. Menetelmä tunnetaan myös Couèn 
menetelmänä tai – mantrana. 

– Voimalauseiden toistaminen mielessä 
vaikuttaa tunnetilaan ja aivoissa akti-
voituviin ratoihin sekä alitajuisiin us-
komuksiin. Voimalauseen voi tilanteen 
mukaan kohdistaa esimerkiksi sairau-
teen, traumaan, loukkaantumiseen tai 
koettuun epäoikeudenmukaisuuteen. 
Tehoa tulee lisää, kun lauseeseen yh-
distää siihen liittyvän tunteen, vinkkaa 
Virolainen. 

” Ajatuksistamme noin 
90 prosenttia ovat päi-
västä toiseen samoja 

aktivoiden samat radat 
aivoissa ja tuottaen saman 

lopputuloksen. Se, mitä 
ajattelet tänään vaikuttaa 

kehoosi ja mieleesi 
huomenna.”

” Tiedämme, miten pään 
sisäinen puhe vaikuttaa 
kokemuksiin. Tutkimme 
myös monin harjoituk-
sin sitä, miten muuttaa 
sisäistä puhettamme eri 
tilanteissa.”
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Sitä olet, mihin identifioidut

Mitä manaat mielessäsi, kun päätä 
särkee tai selkään sattuu? Entä, kun 
polvi pettää? Puhutko itsellesi ”olen 
selkäkipuinen”, ”olen päänsärkyinen”, 
tai ”minä polvivammainen”. Listaa voi 
oireiden osalta jatkaa loputtomiin, mut-
ta eron sairaan ja terveen välille tekee se, 
miten syvälle puhe sairaudesta on iden-
titeettitasolla edennyt. Siksi oleellista on 
laskea irti sairauteen viittaavasta identi-
teettitason puheesta. 

– Terveyteen liittyvillä uskomuksilla on 
todellinen kyky muuttaa fyysistä terveyt-
tämme. Hyvä esimerkki tästä on vaikka 
kipu polvessa. Kun sanoo toistuvasti 
itselleen: ”Minulla on heikko polvi”, 
keho kuulee viestit ja reagoi niihin pitä-
mällä polvea heikkona. Siksi kannattaa 
ajatella, mitä ajattelee, kovankin kivun 
keskellä, Virolainen kannustaa.  

 

Tutki ja tuuleta tunteita

Tunteilla on suuri rooli terveyden edistä-
misessä. Keskittymällä tunteisiin, kuten 
kiitollisuuteen tai tyytyväisyyteen ja 

niiden aitoon kokemiseen, voi vahvistaa 
immuniteettiä ja terveyttä. 
Tunteilla on luultavasti yhteys hormo-
nieritykseen, vaikkakaan syy-seuraus 
-suhteesta ei vielä ole selvää näyttöä. 
Tunteet saattaisivat esimerkiksi vaikut-
taa siihen, miten elimistö erittää hyvän-
olon hormoneja, kuten oksitosiinia, 
dopamiinia, serotoniinia ja noradrena-
liinia. Myönteisten tunteiden vallassa 
käyttäytyminen on avoimempaa, ajatte-
lu luovempaa ja mieli vastaanottavampi.  

Sairauksissakin on usein mukana myös 
tunne-elementti. Tunteiden tukahdutta-
minen saa aikaan stressiä, joka ilmenee 
erilaisina vaivoina ja sairauksina. Tun-
teiden tukahduttaminen on ihmiselle 
opittu tapa ja yksi perimmäisistä syistä 
fyysisiin ja psyykkisiin sairastumiseen. 
Kielteiset tunteet, kuten viha tai aggres-
sio saattavat kiihdyttää stressihormoni 
kortisolin tuotantoa. Siksi nekin tunteet 
on hyvä kokea, jäämättä kuitenkaan 
niihin kiinni, sillä tunteissa on energiaa, 
avaa Virolainen tunteiden saloja.   
Tunteet myös tarttuvat. Esimiehen tun-
teet voivat siirtyä tiimiin ja tiimiläisille 

” NLP:ssä on lukuisia harjoituksia tunteiden tuulettamiseen ja tunteiden 
käsittelyyn. Esimerkiksi tunteiden pyörittäminen, tunteiden editointi, 
tunteen tutkiminen eläimenä tai muuna hahmona ja niin edelleen.”  

Voimalauseita tervehtymiseen voivat olla esimerkiksi: 

• Joka päivä tulen terveemmäksi ja terveemmäksi kaikilla tavoin.  

• Immuunipuolustusjärjestelmäni on erittäin vahva.  

• Annan anteeksi kaikille muille, lasken irti kaikesta kaunasta, 

   vihasta, häpeästä ja syyllisyydestä.  

• Rakastan itseäni ja hyväksyn itseni 

  täysin ehdoitta.     

voi syntyä erilaisia tunnekokemuk-
sia ja ilmaisuja kokemastaan, kuten 
”onpa kireä tunnelma”, ”tuntuupa 
ilmapiiri tiukalta”, tai ”onpa nihkeä 
meininki” tai ”hyvä meininki”. 

Tunteita voi tasata esimerkiksi medi-
toimalla, hengitysharjoituksin, myön-
teisiä mielikuvia luoden ja menemällä 
metsään. Nämä rauhoittavat ja har-
monisoivat tunnetiloja.  Vastaavasti 
rappusissa kävely tai hölkkä kohottaa 
tunnetiloja.  

NLP:ssä on lukuisia harjoituksia 
tunteiden tuulettamiseen ja tunteiden 
käsittelyyn. Esimerkiksi tunteiden pyö-
rittäminen, tunteiden editointi, tunteen 
tutkiminen eläimenä tai muuna hah-
mona ja niin edelleen.  

– Jo yhdessä vuorokaudessa koemme 
lukuisia tunteita, niitä tulee ja menee, 
niin niiden kuuluukin. Tunteilla voi 
olla suuri vaikutus hyvinvointiin ja 
terveyteen. Luokittelemme ja kategori-
soimme helposti tunteita, kielteisiin ja 
myönteisiin. Mutta tunne on tunne, ei 

TUTKI JA KOKEILE SUGGESTIOIDEN VOIMAA
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Paranna ajatuksesi niin voit parantaa itsesikin. 
– Kahlil Gibran, kirjailija 
Ihmisen elämä on sitä, miksi hänen ajatuksensa sen tekevät. 
– Marcus Aurelius, Rooman keisari, fi losofi  
Emme voi ikinä tietää, että emme kykenisi tekemään jotakin:
voimme vain tietää, että emme tehneet sitä vielä
 – Ellen Langer, professori 
Mitä jos heräisit joka aamu ajatellen: 
”Miten mahtava ihminen ajattelee?” tai 
”Miten mahtava ihminen käyttäytyy?”  
Joe Dispenza, kiropraktikko, neurologian asiantuntija, kirjailija 

Lue lisää, Harri Virolaisen suosituskirjalista: 
Lipton, B. Ajatuksen biologia. Basam Books.  
Maté, G. When body says no. Wiley.  
Dweck, C. : Mindset – Menestymisen psykologia. Viisas elämä.  
Cuddy, A. : Vahvasti läsnä. Viisas elämä.  
Dispenza, J. Luo itsesi uudelleen. Viisas elämä.  
Ehdin, S. Sisäinen menestys. WSOY. 
Braden, G.  Resilience from the Heart.. 
Langer, E. Counterclockwise. Balantine books.  
Rantalainen, J. Tunteella. Voimaa tekemiseen. Talentum.  
Rankin, L. Terveeksi mielen voimalla. Viisas elämä.  

Turner, K. Syövästä voi selviytyä 
– Yhdeksän polkua yllättävään paranemiseen. Otava.  
Virolainen, I. & Virolainen. H.  Mielen voima, mielen vaikutus
terveyteen ja hyvinvointiin. Viisas elämä.  
Virolainen. I. & Virolainen. H. Mielen voima työssä. Viisas elämä.  
Virolainen. I. & Virolainen, H. Mielen voima urheilussa. Viisas elämä.  
Virolainen. H. & Virolainen, I.  Mielen voima oppimisessa. Viisas elämä.  
Virolainen. H. & Virolainen, I. Anteeksianto. Tammi.  
Virolainen. H. & Virolainen, I. Yliluonnollisten ilmiöiden ensyklopedia. Tammi. 

sen enempää. Itselle olisi hyvä sallia ko-
kea kaikki tunteet, ei tukahduttaa niitä. 
Tukahdutetut tunteet voivat aiheuttaa 
stressireaktioita ja heijastua ihmisen 
koko elämään. Tunne ja erityisesti se, 
minkä merkityksen tunteille annamme, 
ratkaisee – missä ja mikä se on, voi olla 
hyödyllistä selvittää, vinkkaa Virolainen.  

Osa tunteista tarraa kiinni kuin tappura 
identiteettiin. Toistuvasti. Tällöin tun-
teilla on meille jokin syvempi merkitys, 
jota kannattaa tutkia. Tunteisiin voi luo-
da toimivampaa suhdetta ja tutkia niitä 
vaikka sisäisen puheen kautta.  

Kaikille tunteilleen voi esimerkiksi ko-
keilla sanoa: Rakastan kaikkia tunteita-
ni. Rakastan vihaani. Rakastan suruani. 
Rakastan iloani. Rakastan arvottomuu-
den tunnetta. Rakastan tyytyväisyyttäni. 
Rakastan mustasukkaisuuttani. Kun ih-
minen rakastaa kaikkia tunteita, niistä ei 
tarvitse pyristellä eroon vaan kokea ne 
sellaisena kuin ne ovat.  

Yhteisöllisyyden voima 

Ihmisillä on luontainen tarve kiinnittyä 
johonkin yhteisöön ja saada kontakti 
toiseen ihmiseen. Siksi haemme yhteyttä 
ja yhteisöä, johon kuulua. Olemme ko-
ko ajan suhteessa ympäristöön ja toisiin 
ihmisiin oman itsemme kautta. Tämä 
kasvattaa ja kehittää yhteyden tunnetta. 
Ellei sitä löydy, voi elämä tuntua yksi-
näiseltä. Yksinäisyyden tunne voi olla 
myös terveysriski. Jos yhteys itseen on 
heikko tai kadonnut, ihminen rakentaa 
sitä johonkin muuhun, kuten alkoholiin, 
huumeisiin, suorittamiseen, liikuntaan, 
tai työhön.  

– Hyvät, ravitsevat ja vastavuoroiset ih-
missuhteet ovat tärkeitä kaikille meille. 
Siksi on tärkeää tuntea yhteyttä toisiin 
ihmisiin ja rakentaa sitä tietoisesti myös 
itseen, hankkia ystäviä ja ihmisiä lähelle, 
joiden kanssa puhua ja viettää vapaa-ai-
kaa, Virolainen tietää.   

Terhi Mäkiniemi  

Laske kierroksia,
asenna appeja. Meditoi

mielen rauhaa vaivatta. Lataa 
puhelimeen ilmainen meditaatio-
appi, esimerkiksi Insight Timer ja 
voit meditoida missä vain. Asen-
na puhelimeen aivosähkökäyriä 
madaltava Solfeggio Taajuudet

-appi ja voit tyynnyttää
mieltä vaikka theta-

taajuksille asti.
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MIELI-lehti etsii uusia tekijöitä
Suomen luetuin NLP-lehti etsii uusia tekijöitä. Rakastettu lehtemme on myös yksi arvostetu-

impia jäsenetujamme. Lehteä tehdään suurella sydämellä ja riemumielin suurimmaksi osaksi 

vapaaehtoistyönä, osassa toimenkuvissa on mahdollisuus palkkioon. Toimenkuvia on myös 

mahdollista muokata henkilöiden osaamisen ja innostuksen mukaan – NLP:mäisesti kaikki 

on mahdollista!

Päätoimittaja
Onko sinulla NLP-osaamista ja kokemusta toimitustyöstä, mielellään päätoimittajana tai 

toimituspäällikkönä? Avara, salliva ja innostava NLP-mieli ja ote, ehkäpä myös NLP-kirjoit-

tajakontakteja? Halu ja taito kirjoittaa tarvittaessa itse ja intoa kompata myös aloittelevia 

kirjoittajia? Ja, luonnollisesti olet onnellisimmillasi saadessasi oikolukea ja editoida meheviä 

NLP-tekstejä.

Toimituspäällikkö
Sivukartta, ilmoitustrafiikki, päätoimittajan avustaminen, uusien kirjoittajien etsiminen, ed-

itointi, oikoluku, sisällöntuotanto, aikatauluista huolehtiminen. Inspiroidut siitä, että työsi 

ansiosta syntyy oikea-aikaisesti koukuttava ja houkuttava lukuelämys. 

Taittaja / graafinen suunnittelija / AD
Visuaalisesti uudistunut MIELI-lehti on saanut paljon hyvää palautetta selkeydestään ja 

luettavuudestaan. Tästä on hyvä jatkaa! Jos olet jo kokeneempi graafisen alan osaaja, saat 

toki uudistaa lehteä oman kädenjälkesi näköiseksi. Ja jos olet urasi alussa, hankit hyvää 

kokemusta lehden tekemisestä mielenkiintoisen MIELI-lehden parissa ja käytössäsi on loista-

va ja valmis pohja lehden taittoon. 

Huomio! Olet tervetullut avustamaan lehteä kirjoittajana ja kuvaajana!

MIELI-lehteä ovat tervetulleita tekemään niin valmiit alan ammattilaiset kuin ensiaskeleita 

ja referenssejä lehden tekemisessä etsivät NLP:stä ja media-alasta innostuneet. MIELI-lehti 

on arena, jossa NLP-sanomasi luetaan varmasti. Voit osallistua vakituisesti tai silloin tällöin 

vieraskynätyyppisesti. Tervetuloa rikastamaan rakastetun lehtemme sisältöä!

Lisätietoja tehtävistä saat: Suomen NLP-yhdistys ry:n puheenjohtaja Tarja Törmäselta 

p. 040 544 5550 ja pj@nlpyhdistys.fi. Voit myös lähettää vapaamuotoisen hakemuksen 

mieli@nlpyhdistys.fi, jossa kerrot, mikä tehtävä sinua kiinnostaa ja mitä annettavaa sinulla on 

MIELI-lehden lukijoille. Olethan meihin yhteydessä 31.1.2019 mennessä. 



  Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Koulutuskalenteri 2019 – 2020  
Ilmoittaudu nyt - lisää osaamistasi ja hyvinvointiasi.     
 
Tammikuu 
15.1.-12.2.2019  

NLP ja painonhallinta, 5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa.  
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

Maaliskuu 
5.3.-2.4.2019 
 NLP-johdanto, 5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa.  

Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 
 Toukokuu  
7.5.-11.6.2019  

Voimanainen©, 5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa.  
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
9.-12.5.2019 NLP Master IANLP 2019 Vantaan aikuisopistossa to-su klo 9-16, 4 pv, 24 tuntia, oppitunti = 60 

minuuttia. Hinta 320 euroa + alv 0%.  Täydennyskoulutus NLP Master Practitioner- koulutuksen 
käyneille. (Hinta ei sisällä koulutukseen pakollisena kuuluvia työnohjauksia). Kysy lisää.  
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
17.-19.5.19 ja 14.-16.6.2019 

Social Panorama Consultant –koulutus suomeksi, kouluttaja Marja-Leena Savimäki,  
Vantaan aikuisopistossa pe-su klo 9-17, yht. 6 päivää, hinta 1080,- + alv 0%, kun ilmoittaudut 
viimeistään 31.1.2019. Hinta sen jälkeen on 1180 € + alv 0%. Vähintään NLP Practitioner perustaidot. 
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 
 

23.-26.5.2019 NLP Practitioner IANLP 2019 Vantaan aikuisopistossa to-su klo 9-16, 4 pv, 24 tuntia, oppitunti = 60 
minuuttia. Hinta 320 euroa + alv 0%.  Täydennyskoulutus NLP Practitioner-koulutuksen käyneille.  
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
Elokuu 
15.-18.8.2019, 20.-22.9.2019, 18.-20.10.2019, 29.11-1.12.2019, 28.2.-1.3.2020, 24.-26.4.2020, 4.-7.6.2020
 NLP Trainer IANLP 2019 – 2020 Vantaan aikuisopistossa, yhteensä 23 päivää, 138h (oppitunti 
 =60 min.) klo 9-16. Hinta 2450,- + alv 0%. (Hinta ei sisällä koulutukseen pakollisena kuuluvia 
 työnohjauksia).  Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

31.8.-1.9.2019, 28.-29.9.2019, 26.-27.10.2019, 16.-17.11.2019, 14.-15.12.2019, 18.-19.1.2020, 15.-16.2.2020, 14.-
15.3.2020, 18.-19.4.2020  

NLP Practitioner 2019-2020 Vantaan aikuisopistossa, la-su 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16.  
Hinta 990,- + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
Syyskuu  
 

 

6.-8.9.2019, 5.-6.10.2019, 9.-10.11.2019, 7.-8.12.2019, 11.-12.1.2020, 8.-9.2.2020, 7.-8.3.2020, 3.-5.4.2020
 NLP Master Practitioner 2019-2020 Vantaan aikuisopistossa, sisältää Sosiaalipanoraama-
 johdannon. HUOM! Eka ja vika jakso 3 pvää: pe-su, muut la-su, 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16,  

hinta 990,- + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 
 
13.-17.9.2019 Työhyvinvointimatka Provenceen. Tule sinäkin tälle toivotulle matkalle! Jälleen matka täynnä 

kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikilla aisteilla. Sitovat ilmoittautumiset viim. 30.5.2019 matkat@pamplemousse.fi. 
 
22.-24.11.2019, 24.-26.1.2020 ja 20.-22.3.2020 
 Muutosvalmentajakoulutus 2019-20, 9pv Tuusulassa, hinta 982,- + alv 24% (yht.1217,68). Sitovat 

ilmoittautumiset viim. 17.10.2019 marja-leena@savimaki.net. 
 

Lisätietoja koulutuksista: marja-leena@savimaki.net ja www.nlpkoulutus.info 
 

 
Kouluttajana Marja-Leena Savimäki 
NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP, Social Panorama Trainer 

Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus 
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Haluatko mukaan kokeilemaan, miten positiivisuuteen ja kannustamiseen fokusoiva ryhmä vaikut-
taa tavoitteiden ja unelmien toteutukseen? Onko sinulla ihmisiä, joiden kanssa käydä läpi murheita 
ja ongelmia, mutta sen lisäksi kaipaat positiiviseen kannustamiseen keskittyviä tukijoukkoja, joiden 
kanssa saisi iloita omista ja toisten onnistumisista?

Tämä ryhmä voi olla sinulle, jos haluat 
 • kertoa itse omasta tavoitteestasi tai unelmastasi, mitä teet sen saavuttamiseksi ja miten  
   se etenee 
 • kuunnella toisten tavoitteita ja unelmia sekä kannustaa ja heijastaa takaisin toisten
   potentiaalia – ehkä jopa suurempana kuin toinen itsekään pystyy tunnistamaan? 

Tavoitteena on, että ryhmä toimii paikkana, jossa voi jakaa ajatuksiaan ja inspiroitua muista esi-
merkiksi unelmoijan ajattelutyylillä. Ryhmässä voimme keskustella ilman neuvoja, riskihavaintoja 
tai näkemyksiä siitä, miten tavoite tai unelma voisi epäonnistua.  

Ryhmän on suunniteltu toimivan virtuaalisesti, esim. skypellä tai zoomilla ja se voisi tavat
 1-2 krt/kk, esimerkiksi tunnin kerrallaan. 

Kiinnostuitko?
Lähetä viesti ryhmän koordinaattorille, Ivi (Päivi) Maunuksela-Maliselle: ivi.maunuksela@gmail.com. 
Unelmoidaan ja ideoidaan yhdessä! Tuloksista voidaan kertoa MIELI-lehdessä ja  -blogissa tai 
vaikkapa NLP-yhdistyksen Facebook-sivuilla

Tervetuloa mukaan! 

NLP on kokeilemista, kehittämistä ja kasvamista. 
Nyt kokeilemme uutta!

Tule mukaan tavoitteiden ja unelmien 
toteutuksen kannustusryhmään!
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 Buddhalaisten 
mukaan kipu kuuluu 
elämään, mutta kär-
siminen sen sijaan 

on valinnaista.

Haaveilun 
kautta 

ajattelijaksi?

luovuus | niina finne-hyttinen

Olen ollut mielestäni tyhmä lapsi, hiekkalaatikolla tarkkailija. 
Myöhemmin olen pystynyt vaikuttamaan näihin voimava-
roihin, palaamaan menneisyyteen lisäten sisäisen lapseni 

voimavaroja– toisaalta antanut hänen olla vielä lapsi, mutta 
pärjäämään pitäen omat rajat, kirjoittaa 

Niina Finne-Hyttinen.
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Kuva: Unsplash

Olen myös ollut mielestäni tyhmä kou-
lulainen, kun en pärjännyt täydellisesti 
englantilaisen koulun paineessa. Tämä 
on näkynyt myöhemmin ylisuoritta-
misena, useina tutkintoina ja stressinä 
pärjäämisestä. Kukaan, jota olisin us-
konut, ei sanonut, että olen hyvä. Aloin 
sanomaan itselleni: ”Olen hyvä, rohkea 
ja rauhallinen. Olen hyvä, rohkea ja 
rauhallinen.”

Olen ollut lukiossa keskitason oppilas, 
se oli silloin jo kyllin hyvää. Mutta ha-
lusin lisää tietoa ja lisää ja lisää tietoa. 
NLP on tuonut senkin, että voi olla tie-
tämättä. Voi vaan olla.

Kuinka identifioidun? Olen tradenomi, 
MBA, ystävä, sisko, puoliso, ravinto-
terapiaopiskelija, asiakaspalvelija, rei-
ki-hoitaja, voimaantuja, burnout-kun-
toutuja, shindo-harrastaja, salilla kävijä, 
NLP-kirjallisuuden harrastaja, kirjoitta-
ja, maadoittuja, nainen, keski-ikäinen, 
terveystuotteiden käyttäjä ja flow-tilaan 
pyrkijä. 

Olen haaveilija.

Olen aloittanut mielikuvitusmatkan 
metsän reunasta kulkien polkua valkoi-
sen hevosen kanssa. Valkoinen hevonen 
on suunnan näyttäjä ja voimaeläin. 
Olen matkalla metsän läpi kohti pientä 
lampea, joka kylpee kuun valossa met-
sän siimeksessä. Lammessa on kulta-
kaloja, voimaeläimiä, jotka ovat olleet 

 Kukaan, jota olisin uskonut, ei sanonut, että olen hyvä. 
Aloin sanomaan itselleni: ”Olen hyvä, rohkea ja 
rauhallinen. Olen hyvä, rohkea ja rauhallinen.”

suuressa roolissa NLP-tielläni. Ne ovat 
punaisia ja mustia ja ne ovat kauniita. 
Ne tulevat aina paikalle, kun tarvitaan 
voimaantumista ja positiivista energiaa 
johonkin tilanteeseen. 
Käytän myös värejä, kirkasta vihreää 
ja lempeän oranssia ja kiihkeän pu-
naista. Oranssista ja punaisesta tulee 
suuri energiapallo, jonka laitan rintaani 
vasten. Sekin ilmestyy, kun tarvitsen 
lisäenergiaa. Sukellan lampeen, annan 
jokaisella vedolla veden virrata kehoani 
pitkin. Aukaisen silmäni veden alla ja 
näen monet kultakalani uivan vierelläni 
lähempänä ja kauempana. Virkistäydyn 
ja meditoin vedessä. Olen paikassa ehkä 
puolisen tuntia, jonka jälkeen nousen 
vedestä. 

Tällä kertaa ei tarvitse mennä kauem-
maksi, vaan voin palata takaisin metsän 
siimekseen valkoisen hevosen johdat-
tamana. Olen saanut tälläkin kertaa 
haluamani voiman seuraavaa koettele-
musta varten. 

Niina Finne-Hyttinen

  …halusin 
lisää tietoa ja 
lisää ja lisää 
tietoa. NLP on 
tuonut senkin, 
että voi olla 
tietämättä. 
Voi vaan olla.



Onnentähtiä ja  
inhimillisyyden tähtipölyä 

vuoteesi 2019!

Vuodelle 2019,  
tässä ja nyt
 
Mikä oli se vuosi, 
joka kaikkea hyvää ja 
inhimillistä suosi?

 

Tuleva, seuraava, sitten, 
 jos ja kun. 
Jos ajattelet näin, 
voisiko toteutuminen 
olla kiikun kaakun?

 

Maailman muutos lähtee 
itsestä, muttei itsestään, 
minusta ja sinusta, 
muttei yksistään.

 

Maailma; se joka 
tapauksessa muuttuu. 
Miten; siihen meistä 
jokainen puuttuu.

 

Tulevaisuus ei ole tässä, 
eilinen on jo mennyt. 
Siksi on tärkeää ajatella 
ja tehdä toisin, juuri nyt. 

 
Tehdään yhdessä vuodesta 2019 
ihmisten ja maailman paras vuosi 
ja hyvä NLP-vuosi – tekemällä ja 
ajattelemalla hyvää. 

  

Ajatelma Tarja Törmänen
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MUUTOKSESSA ON KOLME ONGELMAA:

1) en pysty toteuttamaan muutosta, minkä haluan

2) en pysty pysäyttämään tai estämään muutosta, mitä en halua

3) en pysty pysäyttämään tai edes hidastamaan ympärilläni 

olevan muutoksen kiihtyvää tahtia.
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mieli | terhi vedenkivimuutos | ivi maunuksela-malinen

Olin koulutuksessa, jossa osallistujilta kysyttiin, mitä heille tulee mieleen 

sanasta muutos. Vastauksista suurin osa oli sävyltään negatiivisia. Mutta 

miksi? Muutoshan on itsessään ihan neutraali asia. Ilman muutosta 

tylsistymme täysin. Kasvu ja kehittyminen ovat myös muutoksia. Mikä 

muutoksessa sitten on ongelmana, kysyy Ivi Maunuksela-Malinen.

Yksi syy sille, että muutos mielletään 
negatiivisesti on siinä, että aivomme 
lähtökohtaisesti vastustavat muutosta. 
Niiden tärkein tehtävä on pitää meidät 
hengissä. Aivojen näkökulmasta muutos 
ei ole mahdollisuus vaan hengenvaaral-
linen uhka. 

Turun yliopiston Tulevaisuuden tut-
kimuskeskuksen esittämien arvioiden 

mukaan seuraavan 20 vuoden aikana 
maailma muuttuu enemmän kuin edel-
lisen 200 vuoden aikana. Teknologia 
kehittyy kiihtyvällä tahdilla. Kirjapai-
non keksimisestä höyrykoneeseen vei 
yli 200 vuotta, mutta internetistä sosi-
aaliseen mediaan enää 10 vuotta. Seu-
raavalla viidelle vuodelle ennustetaan 
jo yli 10 näiden kaltaista mullistavaa 
muutosta. 

Aivomme eivät ole pysyneet lainkaan 
maailman muutostahdissa mukana. 
Meillä on käytännössä samanlaiset aivot 
kuin ihmisillä oli kymmeniä tuhansia 
vuosia sitten. Aivot vaikuttavat ajatte-
lumme lisäksi tunteisiimme ja toimin-
taamme ja tätä kautta myös tuloksiimme.  

Kohtasin tämän itse konkreettisesti, kun 
aloitin vuosikymmenien tauon jälkeen 

Muutoskyvyllä 
sisäistä varmuutta 
kohdata maailman 

muutokset
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MUUTOSKIERROKSEN KUUSI VAIHETTA: 

1) Muutosmotivaatiot

2) Muutosaikomukset

3) Muutosvastuu 

4) Muutosjarrut ja esteet

5) Muutosteot ja muutostavat

6) Muutosetapit
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muutos | ivi maunuksela-malinen

 Muutoskykyisenä tiedän ja osaan monella tapaa 
vaikuttaa elämääni ja osaan myös sopeutua ja hellittää 

niistä asioista, joihin en voi vaikuttaa.

nuoruuteni lempiharrastukseni – rat-
sastuksen – uudestaan lapseni kanssa. 
Liskoaivoni hälyttivät lähes joka kerta, 
jotta olisin vienyt lapseni pois ratsas-
tamisen aiheuttamasta ”vaaratilantees-
ta”. Etsiessäni apua tunteista selviämi-
seen otin myös ensimmäiset askeleeni 
NLP-polullani. 

Muutoskyvyn kasvatus auttaa 
toteuttamaan muutoksia ja sopeu-
tumaan niihin

Yksi ratkaisu epävarmuudessa elämisen 
tuskan hellittämiseksi on oman muutos-
kyvyn tietoinen ja systemaattinen kas-
vattaminen. 

Ajattelen, että muutoskyky on laaja-alai-
nen ja syvällinen kykyjen kokoelma, 
jonka avulla voimme: 

- oma-aloitteisesti toteuttaa haluamiam-
me muutoksia sekä 
- hyväksyä ja sopeutua ulkopuolelta 
tuleviin muutoksiin, joihin emme voi 
vaikuttaa. 

Muutoskykyisenä tiedän ja osaan mo-
nella tapaa vaikuttaa elämääni ja osaan 
myös sopeutua ja hellittää niistä asiois-
ta, joihin en voi vaikuttaa.

Omaa muutoskykyään voi kasvat-
taa NLP-työvälineillä

Näen muutoskyvyn henkilökohtaisena 
kasvuna ja kykynä oppia uusia asioita 
yhdistettynä konkreettiseen kykyyn 

luoda uusia tapoja ja luopua vanhoista. 
Koska olemme laumaeläimiä, näitä ei 
mielestäni pysty kasvattamaan tyhjiössä. 
Eli lisäksi tarvitaan kykyä olla yhteydes-
sä muihin ihmisiin. Ja näitä kaikkia voi 
kehittää NLP-työvälineillä.

Ennen kuin aloitin NLP-koulutukset, 
minulla ei ollut aavistustakaan, miten 
monella eri tavalla pystyn vaikuttamaan 
omiin tunteisiini. NLP-harjoituksista 
aloitin ankkuroinnilla ja se toimi todella 
monessa tilanteessa – niin uuden hevo-
sen aiheuttamassa jännityksessä kuin en-
simmäisiin kilpailuihin valmistautuessa. 
Ratsastuksen iloa ja rentoutta lisäämään 
ja jännitystä vähentämään olen tehnyt 
myös mm. sisäisen puheen muuntamista, 
uskomusten muutosta ja uskomusten 
mallintamista. Nykyään ratsastan myös 
kaikilla ulkomaanmatkoillani – vaikka-
pa Western-tyyliin koulutetuilla ”länk-
kärihevosilla” Toscanan vuoristossa tai 
portugalilaisilla perinnehevosilla, Lusi-
tanoilla, meren rannalla.  

Muutoskykyä voi kasvattaa 
monella eri alueella 

Olen jakanut muutoskyvyn kasvatta-
misen kuuteen eri muutosalueeseen ja 
jokaista aluetta tukemaan tarvitaan yh-
teyttä muihin ihmisiin. Alueet muodos-
tavat muutoskierroksen. Muutoskierros 
voi mennä alla olevassa järjestyksessä tai 
vähän vaihdellen. Muutosetapin jälkeen 
muutoskierros voi pyörähtää uudelleen 
liikkeelle ja vähitellen kehittyä oppimi-
sen ja kasvun kehäksi. 

 Yksi ratkaisu 
epävarmuudessa 
elämisen tuskan 
hellittämiseksi on 
oman muutoskyvyn 
tietoinen ja 
systemaattinen 
kasvattaminen. 

Muutoskierroksen kuusi vaihetta:

1) Muutosmotivaatiot
2) Muutosaikomukset
3) Muutosvastuu 
4) Muutosjarrut ja esteet
5) Muutosteot ja muutostavat
6) Muutosetapit

Muutoskyvyn osa-alueen sisälle voi 
ajatella erilaisia kehityspolkuja ja 
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 Meillä on käytännössä 
samanlaiset aivot kuin 
ihmisillä oli kymmeniä 
tuhansia vuosia sitten. 

Robert Diltsin (ja Gregory Batesonin) 
loogisia tasoja. Muutoskykyä voi kas-
vattaa ja käsillä olevaa muutosta edistää 
kullakin osa-alueella itselle sopivalla 
loogisella tasolla ja sen tason NLP-har-
joituksilla. Välillä pelkkä ympäristön 
muutos voi riittää muutoksen toteutuk-
seen. Toisinaan taas muutostarve on 
niin syvällä, että sen toteutuminen vaatii 
identiteettitason työstämistä. Joku taas 
haluaa keskittyä toimintatapojen muu-

toksiin. Toisinaan taas muutos ei nitkah-
da eteenpäin ennen kuin on työskennelty 
uskomusten kanssa.  

Muutoskyky kasvaa treenaamalla eli 
muutoksia toteuttamalla. Toteutuksen 
voi aloittaa oman lähtötilanteen mukaan 
mitä tahansa vaiheesta. Systeemisyys 
huolehtii siitä, että muutos etenee joka 
tapauksessa. 

Jos olet kiinnostunut tarkemmin 
NLP-harjoituksista oman muutoskyvyn 
kasvattajana, voit liittyä ”muutoskyvyn 
kasvatustreenit” –listalle. Laita vain 
sähköpostia: 
ivi.maunuksela@gmail.com!

Ivi Maunuksela-Malinen, 
muutosvalmentaja, NLP Trainer and 
Consultant (NLPU),KTM
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Jäsenhankintakampanja 2019!

Suosittele jäsenyyttä – 
ansaitse lahja itsellesi ja 

uudelle jäsenelle!
 

Jäsenenä sinä tiedät NLP:stä ja NLP-yhdistyksen jäsenyyden hyödyistä. 
Mieli-lehti, maksuttomat jäsenillat ja etuhintaiset tapahtumat – yhteisö, 
jolta voi kysyä ja jolta saat tietoa, tukea ja inspiraatiota – osaat kertoa, 

miksi olet jäsen ja miksi jäseneksi kannattaa liittyä.

MEMBER GET MEMBER!

Vuoden 2019 jäsenhankintakampanjan 1.1.-31.3.2019 aikana saat veikeän ja 
hyödyllisen lahjan (arvo 20 eur) jokaisesta jäsenyyteen johtaneesta suosituksesta.  
Lisäksi muistamme uutta jäsentä mieluisalla lahjalla. Muistathan ilmoittaa itse omat 

yhteystietosi ja henkilön yhteystiedot, jolle suosittelit jäsenyyttä 
jasenasiat@nlpyhdistys.fi tai varmistaa, että uusi jäsen ilmoittaa nimesi 
ja osoitteesi jäseneksi liittyessään (liittymislomakkeen kohta lisätiedot). 

NLP kuuluu kaikille: suosittelemalla jäsenyyttä teet NLP-hyvää!

MGM– 
lahja sinulle

ja ystävällesi!



Wulffilta saat työpaikallesi 
kaiken tarvittavan, kopiopaperista 

kahviin ja käsivoiteisiin. 
 

Kokeile ja hyödynnä 
-20 % ensitilaajan etu koodilla 

MIELI2019
www.wulffinkulma.fi. 

Etu on voimassa 28.2.2019 asti.  

Wulff_ilmoitus_235x140 mm_MIELI-lehti_1-32019.indd   1 12.12.2018   10.14.33

Kurssipäivät (klo 9-17)
25.-27.1.2019 perjantai-sunnuntai 3 pv
23.-24.2.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
23.-24.3.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
27.-28.4.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
25.-26.5.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
24.-25.8.2019  lauantai-sunnuntai  2 pv
20.-22.9.2019  perjantai-sunnuntai  3 pv

Hinta 1150 eur + alv 24%  
Sertifioitu koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit ja on yhdistyksen suosittelema.

Tampereella
NLP Master Practitioner 
25.1.-22.9.2019, 16 pv

Kouluttaja 
Terhi Vedenkivi
NLP-Trainer, psyk.sh
NLP-psykoterapiakoulutus 
v.1998-2001
EMDR- ja EFT-terapeutti + 
hypnoosihoidot
työnohjaaja ja runoilija

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  040- 741 8970
terhi@vedenkivi.fi, www.vedenkivi.fi
facebook.com/vedenkivi

Sinulla olevaa kokemusta ja tietoa 
olen ammentanut kaksin käsin. 
Kiitos ihanasta matkasta!

- Osallistujan palaute
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TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Haluatko olla mukana tekemässä NLP:stä paremmin tunnettua ja laajemmin sovellettua 
välinettä? Olemme päivittäneet strategiaamme, arvojamme ja meneillään on mielenkiin-
toisia kehityshankkeita. Tule mukaan vaikuttamaan, kehittymään kanssamme ja kehittä-
mään toimintaamme. 
Kysy lisää 040 544 5550 tai pj@nlphdistys.fi . 

Kaikille avoimet tutustumisillat ja jäsenten NLP Illat: nlpillat@nlpyhdistys.fi 
Ilmoitukset nettisivuille ja MIELI-lehteen: ilmoitukset@nlpyhdistys.fi 
MIELI-lehden toimitus (juttuehdotukset, valmiit jutut): mieli@nlpyhdistys.fi 
NLP-tapahtumat (esim. kotimaiset ja kansainväliset konferenssit): tapahtumat@nlpyhdistys.fi 
Yhdistyksen yhteystiedot ja ajankohtaista tietoa, mm. tapahtuma- ja koulutuskalenterin löydät www.nlpyhdistys.fi . 
Osallistu keskusteluun ja seuraa ajankohtaisia uutisia Facebookissa: NLP-yhdistys ry

LISÄTIETOA PAIKALLISTOIMINNASTA SAAT ALUEVASTAAVILTA

HELSINKI JA PÄÄKAUPUNKISEUTU  Pirkko-Hillevi Alhokoski: helsinki@nlpyhdistys.fi , 045 264 8445

HÄMEENLINNA  Tuula Masalin: hameenlinna@nlpyhdistys.fi , 0400 600 050 
HUOMIO! UUSI NLP-iltojen vetäjä haussa! Lisätietoja Tuula Masalinilta.

ETELÄ-KARJALA Terhi Selonen: lappeenranta@nlpyhdistys.fi , terhi.selonen@luukku.com, 040 521 8968

MIKKELI Eeva-Liisa Tamski: mikkeli@nlpyhdistys.fi , eeva-liisa.tamski@porstua.fi , 0500 359 054

PÄIJÄT-HÄME Tuuli Paltemaa: paijat-hame@nlpyhdistys.fi , 050 414 5179

SATAKUNTA (PORI & RAUMA & Ympäristö)  Kati Välimäki, 040 833 1914, kvalimaki@gmail.com ja

Kari Palomäki kar.palo@dnainternet.net

SEINÄJOKI  Janne Turunen: seinajoki@nlpyhdistys.fi , 050 546 9630

TAMPERE  Meeri Ruohonen: tampere@nlpyhdistys.fi ,  meeri.ruohonen@gmail.com, 040 539 6160

TURKU  Terhi Mäkiniemi: turku@nlpyhdistys.fi , 040 584 77 10

VAASA Anneli Haapaharju, 050 302 8041, vaasa@nlpyhdistys.fi , anneli.haapaharju@ahdata.net

Asiaa Suomen NLP-yhdistykselle? Tavoitat meidät:

Koko hallitus: hallitus@nlpyhdistys.fi   |  Puheenjohtaja: pj@nlpyhdistys.fi 
Varapuheenjohtaja: varapj@nlpyhdistys.fi   |  Talousvastaava:
talous@nlpyhdistys.fi  |  Jäsenasiat: jasenasiat@nlpyhdistys.fi 
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Tiina avioitui itselleen tuntemattoman kanssa 
Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa vuonna 2016. 
Hän tapasi tulevan puolisonsa ensi kertaa 
alttarilla häävieraiden läsnä ollessa. 
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Parisuhteen aloittaminen, suhteessa oleminen ja siihen 
sitoutuminen, avioliitto, eroon johtavat asiat sekä pitkän pa-
risuhteen salaisuus – tuskin näihin löytyy yksiselitteisiä vas-

tauksia vai löytyykö? Onko rakkaus ainoa avain onneen? Näitä 
kysymyksiä pohtivat Marja-Leena Savimäki ja 

Tiina Svahnström, jutussaan jossa tutustutaan 
Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutun Tiinan 

parisuhteeseen keskustelun kautta.

NLP ja 
Sosiaalipanoraama 
kasvun välineenä 

parisuhteessa
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Olen (Marja-Leena) tehnyt työtä kou-
luttajana ja muutosvalmentajana jo 20 
vuotta, ja tavannut työn merkeissä ja 
yksityiselämässäni monenlaisia paris-
kuntia eri elämänvaiheissa. Olen omassa 
elämässänikin kokenut seurustelua, 
avioliiton, avioeron ja avoliiton, jossa 
olen nyt elänyt jo vuosia. 

Nyt olen puhumassa Tiinan kanssa hä-
nen parisuhteestaan ja avioliitostaan. 
Tuttuja asioita, ja kuitenkin ainutkertai-
nen tarina, ja lisäksi mukana on NLP. 
Tiina avioitui itselleen tuntemattoman 
kanssa Ensitreffit alttarilla- ohjelmassa 
vuonna 2016, heti tavatessaan tulevan 
puolisonsa ensi kertaa alttarilla häävie-
raiden läsnä ollessa. 

Mikä johti päätökseen? Miten omat 
ajatukset ja/tai arvot ovat muuttuneet 
prosessin aikana itsestä, parisuhteesta, 
rakkaudesta, kumppanuudesta? Miten 
käytössä olleet NLP- ja Sosiaalipanoraa-
maprosessit ovat vaikuttaneet tähän 
elämänalueeseen?

Tiina, nyt kun muistelet aikaa ennen 
avioitumistasi, mitä olet ajatellut pari-
suhteessa olemisesta ja miehistä?

– Aikaisemmissa parisuhteissa en ole 
tiennyt mitkä omat tarpeeni parisuh-
teissa ovat. En ole osannut pyytää 
niitä asioita, jotka ovat minulle todella 
tärkeitä. Koska en ole tuntenut itseäni, 
olen päätynyt parisuhteisiin, joissa sain 
huonoja kokemuksia ja ryhdyin ajattele-
maan, että kaikki miehet ovat sikoja ja 
tästä syystä en pitänyt uutta parisuhdet-
ta mahdollisena.

 Aikaisemmissa parisuhteissa en ole tiennyt 
mitkä omat tarpeeni parisuhteissa ovat. 
En ole osannut pyytää niitä asioita, jotka 
ovat minulle todella tärkeitä.

Mitä muita merkittäviä uskomuksia 
sinulla oli?

– En uskonut ansaitsevani parisuhdetta 
ja, että kukaan sitoutuisi minuun.

Ja kuitenkin olet nyt naimisissa hyvän 
miehen kanssa. Olet ollut jo kaksi ja 
puoli vuotta. Mikä oli tilanne/tapahtu-
ma/asia, joka toimi jonkun näköisenä 
sysäyksenä muutokseen? Olisit voinut 
jatkaa ajattelemalla, että kaikki miehet 
ovat sikoja. Mitä tapahtui?

– Ympäristön vaihto. Lähdin maailma-
nympärimatkalle, lähdön pohjana olivat 
nämä uskomukset. Matkalla opin (mi-
nulle tuli tietoa siitä), että minussa ei ole 
mitään vikaa, olen ollut oikeassa kaikki 
vuodet.

Oikeassa, missä asiassa?

– Kaikessa. Lapsuudenperhe on ollut 
väärässä sen suhteen, minkälainen 
minun on sanottu olevan. Se ei pidä 
paikkaansa. He eivät ole tienneet minun 
todellista minääni. En ole tuonut todel-
lista minuuttani esiin, kun vasta matkan 
jälkeen sekä suhteessa perheeseen että 
parisuhteeseen. Olen ollut sanotun kal-
tainen sekä lapsuuden perheessä että 
parisuhteessa.

Miten se on vaikuttanut parin valin-
taan? Mikä sai sinut elämään tällaista 
elämää aiemmin?

– Olen aikaisemmin valinnut kump-
panin perheeni sanoittaman minuuden 
perusteella, koska olen uskonut auktori-
teetteja ennemmin kuin omaa tietämys-
täni minuudesta.

– Maailmanympärimatkan jälkeen me-
nin ystävän kanssa NLP-johdannolle. 
Ystävä oli kuullut aiheesta jossain. 
Johdannolla merkittävin löytö oli se, 
että sain vahvistuksen ja varmuuden 
siihen, että minussa ei ole mitään vikaa 
ja olen ollut oikeassa itsestäni. Halusin 
tulla esiin, saada ääneni kuuluviin, ottaa 
jalansijaa ja siksi jatkoin NLP Practitio-
nerille.

Kun nyt mietit Practitionerin antia, 
mikä vaikutti eniten?

– Sain kokemuksen siitä, että sain olla 
oma itseni, minua ei arvosteltu, ja sain 
kokemuksen puhuvasta miehestä. En 
myöskään enää välittänyt ystäväni aikai-
semmin minulle niin merkityksellisistä 
mielipiteistä vaan eriydyin omaksi itsek-
seni.

Menneisyyden muutos -prosessi oli 
antoisa ja sain ymmärryksen, että voin 
saada vartissa enemmän kuin 3 vuoden 
terapiassa. Minulla oli prosessin alussa 
uskomus, että en voi tehdä ko. pro-
sessia, koska en muista lapsuudestani 
mitään.

Muistan sen. Sanoin sinulle, että NLP:s-
sä ei asiaa/ongelmaa tarvitse muistaa ja 
silti sen voi muuttaa. Tapahtunutta ei 
voi muuttaa, vaan aina muutetaan sen 
merkitystä ottamalla puuttuneet voima-
varat tapahtumaan mukaan ja elämällä 
tapahtuma uudelleen voimavarojen 
kanssa. Kielteinen merkitys on tärkeää 
muuttaa vähintään neutraaliksi, ja jos-
kus se voi muuttua jopa myönteiseksi. 
Ihminen oppii omasta kokemuksestaan.

 Olen aikaisemmin 
valinnut kumppanin 
perheeni sanoittaman 
minuuden perusteella, 
koska olen uskonut 
auktoriteetteja ennemmin 
kuin omaa tietämystäni 
minuudesta.
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Aivojen hämäämisteoria

Ihmiset luovat maailmankuvansa oppi-
malla asian toisensa jälkeen; rakentamal-
la mallinsa kokemustensa yleistyksistä 
(näitä yleistyksiä kutsutaan myös nimel-
lä uskomukset). 

NLP-aikajanaharjoitus osoittaa, miten 
se tapahtuu. Aivot pitävät kirjaa myös 
siitä, milloin jokin asia on opittu. Toisin 
sanoen: jokaiseen opittuun asiaan lisä-
tään aikakoodi (kuten digitaaliseen vi-
deoon tai tietokoneohjelmaan). Oppimi-
sen hetki on yhdistetty opittuun asiaan. 
Tämä aikakoodi mahdollistaa meille 
muistojen laittamisen elämänhistoriaam-
me, ja tiedon, milloin jokin tapahtui. 
Se tekee aivoille mahdolliseksi arvioida 
uskomuksia iän mukaan.  
 
Aivot käyttävät sääntöä: iältään van-
hemmat uskomukset ovat todempia kuin 
myöhemmin muodostuneet.

Varhaisessa elämämme vaiheessa opim-
me asioita, joista emme koskaan keskus-
tele tai joita emme ota uudelleen tutkit-
tavaksi. Niitä harvoin epäilemme. Ne 
muodostavat syvimmän totuutemme. Jos 
annamme uuden uskomuksen henkilölle, 
hän vastustaa sitä perustellen sitä en-
nestään olemassa olevilla vastakkaisilla 
vakuutuksilla. Vanhemmat uskomukset 
vastustavat uusia.

Jos annamme saman uuden uskomuksen 
ikään kuin se olisi opittu ennen sitä van-
hempaa uskomusta, ihminen automaat-
tisesti uskoo tätä uutta enemmän kuin 
sitä vanhaa. Toisin sanoen, aivot on hä-
mättävissä käyttämällä niihin sen oman 

MENNEISYYDEN MUUTTAMINEN

Menetelmän pääpiirteet:
Luo nykyhetkestä turva-ankkuri, jolla voit koska tahansa 
halutessasi dissosioitua menneisyydestä ja palata/assosioitua 
nykyhetkeen.

Valitse:
a. menneisyyden tapahtuma tai kokemus, jota haluat tutkia ja 
muuttaa tai
b. valitse tunne, jota haluat tutkia tai muuttaa

Elävöitä aikajänne ja sen menneisyysosa nykyhetkestä 
taaksepäin. Kulje aikajänteen vieressä dissosioituneena kaikista 
sen tapahtumista ja hae valitsemasi tapahtuma.

Aikajänteen ulkopuolella: kun tapahtuma on löytynyt, kiinnitä 
huomiota, minkä ikäinen olet ja mitä tilanteessa tapahtuu.
Ankkuroi valitsemasi kielteinen tunne oppaaksi, vaikka paidan 
helmaan. Käytä ankkuria ja kulje aikajännettä menneisyyteen 
päin ja hae varhaisin tapahtuma, missä tunnistat tämän saman 
tunteen.

Aikajänteellä: kun tapahtuma on löytynyt, kiinnitä huomiota, 
minkä ikäinen olet ja mitä tilanteessa tapahtuu. Dissosioidu 
sitten tapahtumasta aikajänteen ulkopuolelle.

Nimeä voimavarat, joita olisit tarvinnut tapahtuman aikana. 
Mitä sinulta puuttui, mikä olisi auttanut, jotta olisit kokenut 
tilanteen toisenlaiseksi?

Ankkuroi resurssit. Kaikki resurssit on hyvä ankkuroida samaan 
paikkaan (pino).

Laita voimavara-ankkuri päälle ja astu resurssien kanssa aika-
jänteelle hetkeen ennen tapahtumaa ja elä tilanne uudestaan 
voimavarojen kanssa. Miten koet tilanteen nyt? Jatka ankkuri 
päällä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ja seuraa, miten koet ja 
tunnet nyt eri lailla.

Palaa nykyhetkeen.

Testaa:
Ajattele ja käy läpi menneisyyden tapahtumaa nyt ilman ank-
kuria. Seuraa esim. fysiologiasta, miten kokemus on muut-
tunut. Ellei, palaa kohtaan 4 ja arvioi ja ankkuroi tarvittavat 
lisävoimavarat.

HARJOITUS
 Varhaisessa elämäm-

me vaiheessa opimme 
asioita, joista emme kos-
kaan keskustele tai joita 
emme ota uudelleen tut-
kittavaksi. 
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Mikä sai sinut jatkamaan NLP
Masterille?

– Practitionerin kokemuksellisuus oli 
jotain mitä halusin lisää. Koin, että kou-
lutuksessa kukaan ei antanut/kertonut 
totuuksia minusta. Tajusin, että minulla 
on todella paljon työstettävää ja voin 
tehdä niille itse jotain. Masterin aikana 
varasin ajan yksilövalmennukseen, jossa 
käytiin läpi lapsuuden perhepanoraa-
ma (Social Panorama) ja saatiin mm. 
sukulaiset irti hampaista. Olin aiempaa 
enemmän omillani. Masterin jälkeen 
jatkoin opintoja Muutosvalmentaja-
koulutukseen, ja siellä pystyin ensin 
harkitsemaan ja sitten valitsemaan ver-
taisohjaajaksi miesopiskelijan. Masteril-
la yhden miespuolisen opiskelukaverin 
kanssa koettu korjaava kokemus oli 
muuttanut uskomustani muotoon ”olen 
melko varma, että kaikki miehet ovat 
sikoja”.

– Opiskelukaveri myös antoi minulle 
myönteistä palautetta, jota minä vas-
tustin, ja hän samautti sanoen, että ei 
minun tarvitse sitä uskoa, mutta hän 
on silti tätä mieltä. Tuo kommentti on 
minulle yksi merkityksellisimmistä opin-
tojeni ajalta.

Sosiaalipanoraamamalli on NLP-viiteke-
hykseen sovellettua sosiaalipsykologiaa. 
Se on työväline tiedostamattomien sosi-
aalisten systeemien, ajattelukuvioiden, 
tutkimiseen ja niiden muuttamiseen. So-
siaalipanoraamamalli on tulos ihmisten 
mallittamisesta. Se on väline, jonka avul-
la voidaan tutkia ja muuttaa sosiaalisen 
kokemuksen rakenteita yksilön kannalta 
ekologisiksi. Menetelmä perustuu hol-
lantilaisen sosiaalipsykologi Ph.D. Lucas 
Derksin mallitustutkimukseen (1995).  

Meidän tiedostamaton sosiaalisen todel-
lisuuden karttamme määrittää sen, kuka 
uskomme itsemme olevan.

Sosiaalipanoraamamallin avulla voimme 
tutkia ja säätää tätä karttaa.

Olemme sosiaalisia olentoja ja siksi mei-
dän elämämme on täynnä ihmisiä. Yli 
kahdenkymmenen vuoden kokeilut ja 
tutkimukset ovat johtaneet Lucas Derk-
sin yhteen ainoaan päätelmään: ”Esi-
tämme ihmissuhteemme tiedostamatto-
masti kolmiulotteisena karttana”.

Jos tallentaisimme ihmiset todellisina 
muistiimme, lopputulos olisi liian moni-
mutkainen ja liian pikkutarkka voidak-
semme määrittää sijaintimme suhteessa 
heihin sellaisella nopealla, välittömällä 
tavalla, jota tarvitsemme jokapäiväisessä 
elämässämme. Useimmissa vuorovai-
kutustilanteissa meidän tarvitsee tietää, 
missä olemme ja mitä meiltä odotetaan. 
Tämän takia supistamme muut ihmiset 
yksinkertaisiksi kaaviokuviksi, jotka 
sijoitamme mielleavaruuteemme. Kyky 
erottaa lihaa ja verta olevat ihmiset mie-
len representaatioista (näitä kutsumme 
henkilöitymiksi), on olennainen työsken-
nellessämme sosiaalipanoraamamallin 
kanssa.

Oppimista luonnehditaan tietoisen ja 
tiedostamattoman aikaansaannokseksi, 
joka lopulta johtaa automaattisiin, huo-
maamattomiin ajatustapoihin. Kaikki, 
mitä olemme oppineet, muuttuu ajan 

kanssa tiedostamattomaksi. Erityisesti 
varhaisnuoruudessa opitut asiat, joiden 
joukkoon kuuluvat taitomme olla vuo-
rovaikutuksessa toisten kanssa, johtavat 
täydelliseen ei-tietoiseen osaamisen ti-
laan. Tämä tarkoittaa, että tämä tila on 
jotain sellaista, jonka ihmiset kokevat 
täysin luonnolliseksi ja ”tavalliseksi”. 

Koska ihmisten sosiaalisen todellisuu-
den malli on tiedostamaton, useimmat 
ihmiset eivät ymmärrä kantavansa mie-
likuvia muista ihmisistä lakkaamatta 
mielessään; eivätkä sitä, että he ovat 
rakentaneet mielikuvat ihmisistä itse ja 
jatkavat rakentamista edelleen, eivät-
kä sitä, että he jatkuvasti järjestävät ja 
muuttavat niitä. Ihmiset tulevat tästä 
tietoisiksi vasta kun he tutustuvat Sosi-
aalipanoraamamalliin. 

Identiteettitaso

Mielleavaruudellinen käsite on koko so-
siaalipanoraamamallin keskeinen tekijä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
projisoimme representaatioita muista 
ihmisistä ympärillemme ja kehoomme. 
Se, mihin sijoitamme heidät mielleava-
ruudessamme, määrittää ihmissuhteen 
suhteen ja emotionaalisen merkityksen. 
Näiden mielikuvien emotionaaliset vai-
kutukset tuottavat kokemuksia, kuten 
kokemuksen tuesta ja vastakkainaset-
telusta, vallasta ja avuttomuudesta, 
rakkaudesta, vastenmielisyydestä, 
palvonnasta, riivattuna olemisesta, yh-
teenkuuluvuudesta ja yksinäisyydestä. 
Läheisyys, intiimiys, status, nöyristely, 
ylivalta, antipatia, kaksiarvoisuus ja 
viha nousevat, kun ihmiselle annetaan 
tietty etäisyys, suunta ja korkeus.

Koemme itsemme sosiaalipanoraamam-
me keskellä ja siten luomme omat sijain-
timme ja roolimme. Itsetuntemuksemme 
ydin on ympäröity kolmiulotteisella 
rakenteella, johon olemme määrittäneet, 
kuka olemme. Kun haluamme muuttaa 
jotain tästä, meidän on ensin tutustutta-
va sosiaaliseen maisemaamme.

Kuvan tekstissä tiivistyy minulle ensikohtaa-
minen. Tästä hetkestä eteenpäin minulla oli 
kasvot ja todellinen ihminen kaikelle sille 
mihin olin jo kauan aikaisemmin mielessäni 
sitoutunut, kertoo Tiina.
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 Koska ihmisten 
sosiaalisen todelli- 
suuden malli on 
tiedostamaton, 
useimmat ihmiset eivät 
ymmärrä kantavansa 
mielikuvia muista 
ihmisistä lakkaamatta 
mielessään; eivätkä 
sitä, että he ovat 
rakentaneet mielikuvat 
ihmisistä itse ja jatka-
vat rakentamista 
edelleen, eivätkä sitä, 
että he jatkuvasti 
järjestävät ja 
muuttavat niitä.

Muistan tyrmistyneen ilmeesi, kun 
Muutosvalmentajakoulutuksessa ehdo-
tin miestä vertaisohjaajaksesi. Pyysin 
sinua vain harkitsemaan.

– Harkittuani ehdotustasi, valitsin itse 
yhden miehistä, koska olin jo 2,5 vuotta 
”vartioinut häntä”. ”Tiesin” hänestä 
enemmän kuin niistä muista, sillä hän 
oli opiskellut samassa ryhmässä NLP- 
johdannolta alkaen. Ensimmäinen ver-
taisohjauskerta oli pelottava ja muistan, 
kuinka tärisin. Ennen hänen luokseen 
menoa ilmoitin äidille, mistä ruumista 
voi etsiä, jos kuolen sinne. Uskoin todel-
la, että minulle voi sattua huonosti.

Minkälaista uskomuksen muuttaminen 
miehen ohjauksessa oli?

– Ajattelin että minulla ei ole mitään 
menetettävää ja täräytin hänelle suo-

raan, että ”miehet ovat sikoja”. Etsin 
todisteita uskomukselleni, ja minua är-
sytti, kun ohjaajamies ei reagoinut tähän 
mitenkään. Se vaikutti minusta epäilyt-
tävältä. Halusin uskomuksen muutos-
prosessin lisäksi kotiläksyjä ja ohjaaja 
toteutti toiveeni. Hän antoi esimerkiksi 
tehtäväksi mennä kaupassa mieskassoil-
le maksamaan. Tein tehtäviä todistaak-
seni olevani oikeassa miehistä ja saadak-
seni sanoa, että näillä tekemisillä ei ollut 
vaikutusta uskomukseeni.

Uskomukseni muuttui: ”kaikki miehet 
ovat sikoja” —> ”on vain todella paljon 
ymmärtämättömiä miehiä”. Viimeisin 
kokemukseni ennen avioitumistani oli 
miehestä, joka osoittautui alkoholistiksi. 
Hänen jälkeen ajattelin, että seuraavan 
on pakko olla normaali. Olin oman 
muutosprosessin aikana seurannut kiin-
nostuneena Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa 
ja ajatus osallistumisesta kypsyi pikku-
hiljaa. Ilmoittauduin ohjelmaan joulun 
välipäivinä. Kun painoin hakemuksen 
lähetä -nappia, minulle tuli valtava helpo-
tus ja itkin ilosta. Minulle hakemukseni 
oli rehellinen ja vilpitön pyyntö omasta 
kullasta.

Kun nyt jälkeenpäin muistelet, mikä oli 
muuttunut niin, että teit näin suuren 
päätöksen?

– Ansaitseminen oli muuttunut – pari-
suhde ei ole kiinni ansaitsemista. Kyllä 
minullekin joku kiva on. Olin aivan sa-
tavarma, että tämä onnistuu ja siksi pys-
tyin osallistumaan ohjelmaan. Ajattelin 
että, sitoutuminen tulisi puolisolle ikään 
kuin pakkona.

– Aikaisemmin fokus oli siinä mitä muut 
minusta sanoivat ja olin sellainen. Tie-
dostin tuntevani nyt itseni paremmin ja 
ajattelin, että osaan kertoa mitä olen ja 
mitä tarvitsen. Olin täysin varma, että 
tiedän oikeat asiat itsestäni ja osaan 
kertoa ne asiantuntijoille. Listaa oli si-
vutolkulla.

Miten käytit koulutuksissa oppimiasi 
asioita matkallasi alttarille, vaikka et 
vielä ollut saanut tietoa onko sinut va-
littu ohjelmaan mukaan?

– Muutosvalmentajakoulutuksen aikana 
piirsin nykyperhepanoraamaani ja löysin 
tuntemattoman miehen lähestymästä 
minua. En tehnyt havainnolleni mitään 
tässä vaiheessa. Huhtikuussa Sosiaali-
panoraamakoulutuksen alkaessa ihmet-
telin, kun minuun ei oltu yhteydessä 
Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta, vaikka 
jollain tasolla tiesin, että yhteydenotto 
oli tulossa. Olin asiasta varma.

– Sosiaalipanoraamakoulutuksen ensim-
mäisen viikonlopun aikana tiedostin, 
että sosiaalipanoraamassani parisuhde 
sijainti oli vielä varattuna. Kysyin sinul-
ta, pitäisikö tämä sijainti olla siivottu 
ja siinä olevat henkilöitymät siirretty 
toisaalle, muihin sijaintipaikkoihin, että 
ne eivät enää vaikuta uuteen lähestyvään 
tuntemattomaan mieshenkilöitymään, 
jotta tämä voi lähestyä. Tein tarvittavat 
siirrot ja siivosin parisuhdesijaintini 
tyhjäksi ja sain ohjelmasta yhteydenoton 
seuraavana päivänä. Exät olivat mieles-
säni omilla uusilla paikoillaan ja uudelle 
miehelle oli nyt tilaa tulla rinnalle.

Sosiaalipanoraamakoulutuksen toi-
sen viikonlopun aikana tulit minulle 
demo-ohjaukseen identiteetinmuutos 
-prosessiin. Muutit identiteettisi sinkus-
ta vaimoksi kaksi päivää ennen häitäsi. 
Mikä merkitys uudella identiteetilläsi 
oli tulevaa avioliittoasi ajatellen?

– Rakensin konkreettisesti uuden identi-
teetin, joka oli minulle sopiva. Se perus-
tui puhtaasti siihen mitä sisimmässäni 
tiesin ja tunsin tarvitsevani ja haluavani, 
kun olen vaimo. Koin astuvani uudelle 
tasolle minuna ja olin täysin yhteydessä 
itseeni. Vaimon identiteetti oli minussa 
niin vahva, että häitä edeltävänä iltana 
kaasoni puhutteli minua nimellä ”vai-
mo”. Vaimon identiteetti mahdollisti 
sen, että saatoin kävellä alttarille tulevan 
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aviomieheni rinnalle. Sama identiteetti 
on minulla käytössä tänä päivänäkin ja 
kehitän sitä edelleen.

Mitä muita tekniikoita olet käyttänyt?

– Ennen häitä tein ankkurin sormus-
sormeen nimettömän alle, joka sisälsi 
luottamusta ja rohkeutta. Käytin aina 
kotona ollessani harjoitussormusta, jol-
loin voimavarat yhdistyivät sormukseen. 
Löysin vaakakasikorun korukaupasta. 
Vaakakasi on äärettömän merkki. Tein 
ankkurin ranteeseen korun kautta. Ope-
tin Vaakakasiprosessin ohjaamisen kaa-
solle, jotta hän voi ohjata harkan minul-
le, mikäli siihen on tarvetta hääpäivänä. 
Vaakakasiprosessi on helppo ja toimiva 
Sosiaalipanoraamaharjoitus pelon käsit-
telyyn. Koru oli minulla ranteessa, kun 
astelin alttarille.

Valitse tarvitsemasi voimavara. Esimerkiksi rohkeus, kärsivällisyys, päättäväisyys tms.

Hae mielessäsi tilanteita, joissa sinulla oli juuri tämä tunne. Valitse niistä yksi.

Palaa mielessäsi valitsemaasi tilanteeseen niin, että olet nyt elämässä tilannetta uudelleen ja tunnet,
miltä tämä tunne tuntuu.

Missä tunnet tämän tunteen eniten, jos se tuntuisi jossain eniten?

Keskity nyt tuntemaan tätä tunnetta ja anna tunteen voimistua...vahvistua...levitä...ja... lisääntyä sinussa.
Ja samalla kun tuo tapahtuu...

...ankkuroi tunne yhdistämällä siihen jotakin, mitä näet (sisäisesti mielikuvana/symbolina esim. aurinko)
ja/tai kuulet (ääni, sana tai lause, minkä sanot itsellesi sisäisesti esim. rohkeus) ja/tai tunnet/teet
(esim. painat kätesi toista kämmenselkääsi vasten, tai painat peukalon ja etusormen yhteen, tai teet
jonkin liikkeen kädelläsi). Valitse ankkurin paikka niin, että se on helposti käytössäsi aina sitä tarvitessasi.
Käytä ankkuria näkemällä mielessäsi valitsemasi mielikuva/symboli, kuulemalla sisäisesti valitsemasi ääni, 
sana tai lause, ja/tai painamalla valitsemaasi kohtaa samalla tavalla, tai tekemällä valitsemasi liikkeen aina, 
kun tarvitset voimavaratunnetta ja haluat ”ottaa” tämän voimavaran esiin.

ANKKUROINTIHARJOITUS

Tiinan koulutuksessa piirtämä sosiaalipanoraama, jossa tuntematon mies lähestyy.
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Sitten valkeni hääpäivän aamu. Mie-
lessäni oli varmuus, tiesin että näin on 
oikein. Muistan, kuinka seisoin kirkon 
takahuoneessa peilin edessä ja iskin 
itselleni silmää, ikään kuin minän mieli-
kuvan kanssa. Minulla oli vahva yhteys 
itseeni ja luotin tulevaan täysin. Hetkeä 
myöhemmin tapasin tulevan aviomie-
heni ja sanoimme tahdon. Vihkimisen 
jälkeen kuulin sanovani/esitteleväni Sa-
muelin isälleni sanoin ”kato iskä, mun 
aviomies on ihan samannäköinen kuin 
sinä”. Jo tuon sanoessani tiedostin, että 
tuore aviomieheni oli livahtanut isäni 
kanssa jaetulle sijaintipaikalle sosiaali-
panoraamassani – tiedostin että hommia 
tulee lisää, etten alitajuisesti pitäisi heitä 
samana henkilönä. Olen muuttanut 
isäni ja aviomieheni sijainnit eri paikkoi-
hin, ja minulla on hyvä suhde kumman-
kin kanssa.

TAHDON = 
päätös on pysyvä tila

Kerrot, että kun sanoit ”Tahdon” 
Samuelille alttarilla, sanalla on sinulle 
erityinen merkitys. 

– Tahdon on minulle tietoinen päätös ja 
myös toimintaa. Tietoinen päätös on py-
syvä tila; ajattelen, että tämä on totta, ei 
sattumanvaraista. Se on loistava yhteys 
itseeni.

– Muistan erityisesti sen hetken, kun 
sovitin yhtä hääpukua ennen häitä. Ta-
jusin itseni siinä tilanteessa, olin varma. 
Mikään ei olisi horjuttanut minua. Mi-
nulla oli fokus vain itsessä: olin kuplassa, 
kuvun sisällä ja varmistanut sillä, että 
yhteys itseen säilyy. En välittänyt mistään 
ulkoisista tekijöistä. Oli tärkeää, että 
minulla oli tahtotila avioliittoon ja myös 
yhteys siihen toiseen ihmiseen. Samue-
liin. Tämä on perusta meidän yhteiselle 
liitolle.

Itsetietoisuuden tutkimista Sosiaa-
lipanoraamamallin näkökulmasta

Sosiaalipanoraamamallissa keskitytään 
esisanalliseen tietoisuuteen itsestä, tietoi-
suuteen ”minästä”, joka edeltää kielen 
käyttämistä. Tämä johtaa ihmisen so-
siaaliseen ytimeensä ja samaan aikaan 
auttaa pakenemaan kaikenlaista filoso-
fointia sellaisten käsitteiden tarkoista 
merkityksistä kuin ”identiteetti”, ”itse”, 
”ego”, ”minä itse” jne.

Koska tietoisuus itsestä on aina henkilös-
sä mukana hänen kanssaan, se muodos-
taa jatkuvan taustan hänen henkilökoh-
taiselle kokemukselleen. Tämä jatkumo 
johtaa korkeatasoiseen tiedostamatto-
maan tuttuuteen. Toisin sanoen, olemme 
aina oma itsemme, mutta tämä on niin 
normaalia, että huomaamme olotilamme 
vain, kun siinä on jotain vialla.

On vaikea löytää sanoja ”itsestä” puhu-
miseen, pääosin koska se on kielellispe-
rusteisen tietoisuuden ulottumattomissa. 
Meidän täytyy turvautua ilmaisemaan 
itseämme epämääräisesti ja metaforien 
kautta. Jos unohdamme puhua siitä, jäl-
jelle jäävät tunteet, mielikuvat ja sisäiset 
äänet, jotka muodostavat tietoisuuden it-
sestämme. Valitukset itsen tietoisuudesta 
voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin.

Itsen tietoisuuden yleistä 
diagnostiikkaa

• Epäilyjä omasta alkuperästä, kulttuu-
rista ja määränpäästä.
• Itseluottamuksen, itsekunnioituksen 
tai itsearvostuksen puutetta tietyssä kon-
tekstissa.
• Oletuksia rooleista, jotka ovat sopi-
mattomia asiayhteyteen.
• Oletuksia ristiriitaisista rooleista sa-
massa asiayhteydessä.
• Riittämätön rooli, asema tai identiteet-
ti uudessa kontekstissa (asiayhteydessä).
• Ongelmia hengellisessä identifikaatios-
sa: vainajat, henget ja jumalat.

Mitä tehdä?
Käsittele perhepanoraaman tai miksauk-
sen avulla.
Määritä tilannetta lisää tutkimalla hei-
kon minäkokemuksen diagnostiikkaa.
Itsen muotoilu- ja Identiteetin muutos 
-harjoitus.
Lisäsijaintien käsittely.
Itsen muotoilu-, Identiteettimetafora ja 
Identiteetin muutos -harjoitus.
Surun, jaettujen sijaintien ja hengellisen 
panoraaman käsittelyä.

Kontekstisidonnaisen 
itsetietoisuuden tutkimisen 
suuntaviivoja

Tyypillinen kokemus itsestä koostuu 
seuraavista osista: 
1. Konteksti/asiayhteys. 
2. Kinesteettinen minä.
3. Minäkuva.
4. Yhteys 2. ja 3. välillä = minäyhteys.

Kinesteettinen minä = minän tunne

Kinesteettinen minä on alue kehossa tai 
sen ulkopuolella, missä tunne omasta 
itsestä (minän tunne) tuntuu voimak-
kaimmin. Yleisin sijaintipaikka on 
vatsan seudulla. Esimerkiksi Aikidossa 
sitä kutsutaan Ki-pisteeksi. Kun olemme 
tekemisissä henkilön minäkuvan kanssa, 
on tärkeää ensin tarkistaa kinesteettisen 
minän sijainti. Ohjaaja kysyy: ”Mikä 
osa sinusta on eniten sinua itseäsi (mi-
nä)? Minän tunteesi?”

Minän mielikuva

Kinesteettiseen minän tunteen avulla 
löytyy mielen luoma mielikuva itsestä, 
sellainen, joka liittyy ko. minän tuntee-
seen.

Minän mielikuvat voidaan jakaa kah-
teen ryhmään

1) Ajassa mukana kulkeva minäkuva
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Tämä mielikuva on se, kuka olet nyt, 
kuka olet aina ollut ja tulet aina ole-
maan. Tämä on se muuttumaton minä, 
joka yhdistää menneen, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden. 

2) Asiayhteyksellinen minäkuva
Tämä mielikuva osoittaa sen, kuka olet 
jossain tietyssä sosiaalisessa tilanteessa. 
Tämä minäkuva tarvitaan, jotta henkilö 
voi valita ko. sosiaaliseen tilanteeseen 
sopivan roolin.

Yhteys kinesteettisen minän 
ja minäkuvan välillä

 Samautin tietoisesti heti tavatessamme. 
Samautan myös ristiriitatilanteessa yhteisymmärryksen lisäämiseksi. 

Välillä ärsyttää huomata kuinka tehokkaita välineet ovat, 
kun oikeasti haluaisi vain tapella.

Jos yhteys kinesteteettisen minän ja mi-
näkuvan välillä puuttuu, henkilöltä voi 
puuttua minäkokemus kokonaan. Silloin 
mielen luoma minän mielikuva voi näyt-
täytyä itselle vieraan ihmisen kuvana. 
Tämänkaltaisessa tilanteessa minää voi 
vahvistaa pyytämällä asiakasta luomaan 
yhteyden kinesteettisen minän ja minän 
mielikuvan välille.

Ihanteellinen minäkokemus sisältää kaik-
kien aistien yhtäaikaisen aktivoitumisen: 
TUNNE ITSESTÄ on olemassa yhtä 
aikaa NÄHDYN MINÄKUVAN kanssa 
ja usein vielä oma nimi tai minä-sana SA-
NOTTUNA ÄÄNEEN (sisäinen puhe).

Mallitan mielelläni tahtotilasi. Miten 
teit sen?

– Luotan itseeni, sillä tunnen itseni niin 
hyvin. Se tarkoittaa, että osaan kertoa, 
mitä tarvitsen ja haluan. Vastasin ”tah-
don rakastaa”, mikä tarkoittaa, että 
sitoudun tähän eikä mikään takaportti 
ole auki. Meitä on kaksi, otan toisen 
huomioon pyyteettömästi. Se tarkoittaa, 
että saan arvostaa toista. Arvostus ei 
ole riippuvainen tekemisistä, ei tarvitse 
ansaita rakkautta ja hyväksyntää. Ja 
sen saa takaisin. Tahtominen on minulle 
myös tutkimusmatka kasvaa ja kehittyä 
yhdessä ja yksilöinä. Tahdon ottaa sel-
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vää, mitä kaikkea voin antaa ja oppia 
antamaan. ”Päätös on pysyvä tila” on 
hyvä vahva suhde itseen.

Nyt kun mietit tätä 2,5 yhteistä vuot-
tanne. Mainitse muutamia niistä NLP 
tekniikoista ja menetelmistä, joita olet 
käyttänyt tai käytät kasvaaksesi ja ke-
hittyäksesi yhdessä ja yksilöinä.

– Häämatkalla piirsimme arvoympyrät 
tutustumisen avuksi ja avasimme ne toi-
sillemme. Kuvat molempien ympyröistä 
löytyvät vieläkin ja palaamme tuohon 
hetkeen usein.

– Samautin tietoisesti heti tavatessam-
me. Samautan myös ristiriitatilanteessa 
yhteisymmärryksen lisäämiseksi. Välillä 
ärsyttää huomata kuinka tehokkaita 
välineet ovat, kun oikeasti haluaisi vain 
tapella.

– Kuuntelen tarvittaessa rakennetta si-
sällön sijaan. ”Kaiken käyttäytymisen 
takana on hyvä tarkoitus”, jota olen sel-
vittänyt kysymällä ”mikä sinulle on tär-
keää tässä?”. En ole arvioinut Samuelia 
tekemänsä valinnan tai käyttäytymisen 
perusteella, vaan olen halunnut selvittää, 
mikä saa hänet tekemään tai toimimaan 
- mikä hyvä tarkoitus hänelle on tekemi-
sen taustalla.

– Käytin sosiaalipanoraamamallia luo-
dakseni suhteet uusiin sukulaisiin. Olen 
sijoittanut heidät mielessäni sopiviin 
sijaintipaikkoihin uusien suhteiden ra-
kentamiseksi hyviksi. Anopin kanssa 
suhteen rakentaminen alkoi siitä, että 
siirsin hänet toiseen sijaintipaikkaan 
ajatuksenani lisätä yhteydenpitoa, jonka 
jälkeen anoppi ehdotti itse, että voisim-
mehan mekin Tiina soitella.

– Minulle on tärkeää naisen roolin ra-
kentuminen avioliitossa. Minäkuvapro-
sessin seurauksena pyysin Samuelilta, 
että hän kutsuu minua Tiinaksi. Koen 
että Tiina-nimi pitää sisällään naiseuden 
ja haluan olla naisena mieheni rinnalla.

– Suhteeseemme kuuluu palautepuhetta, 
”as if” -puhetta, metapuhetta: ”kiitos, 
kun olet tuonut kukkia niin usein”, ”kii-
tos, kun aina huomioit minut”, ”kiitos, 
kun taas siivoat ensi viikonloppuna”.

– Pidän tärkeänä sitä, että meillä on Sa-
muelin kanssa yhteistä aikaa keskustella 
meistä ja parisuhteestamme. Käymme 
kuukausittain terapiassa puhumassa 
avainasioista. Kun kotona keskustellessa 
meillä olisi kaksi näkökulmaa ja niin sa-
notusti joko tai -tilanne, terapeutin tär-
keä ulkopuolinen näkökulma varmistaa, 
että vaihtoehdot alkavat lukumäärästä 
kolme. Kuukausittaiset käynnit terapias-
sa kuuluvat yhteiseen tekemiseen.

Miten ajattelu on muuttunut parisuh-
teesta ja suhteestasi Samueliin?

– Minulle on tärkeää yhteinen hyvin-
vointi. Se tarkoittaa minulle kehittymis-
tä. Ihminen muuttuu elämän myötä, ja 
se on tervetullutta ja sallittua. Ja sitten 
siihen tutustutaan. Olen muuttanut 
itseäni enkä muita, koska ekologisuus 
on minulle tärkeää. Haluan ohjautua 
omasta itsestäni lähtöisin, en muuttaa 
itseäni muiden mielipiteiden perusteella. 
Minulle on erittäin tärkeää tarjota tämä 
sama Samuelille, ei ole minun tehtävä-
ni muuttaa häntä. Samuel vastaa itse 
omista muutoksistaan. Olen todella 
kiitollinen siitä, että voimme yhdessä 
tutustua toisiimme joka päivä ja nauttia 
muutoksista.

– Haluan kunnioittaa jokaisen omaa 
yksilöllistä maailmankuvaa ja arvostan 
niitä yhtä paljon kuin omaani. Yksikään 
ei ole toista oikeampi tai parempi.

– Samuelille kirjoitetun kirjeen sanoin, 
jo ennen kuin edes oltiin tavattu:

”Kiitos, että minä saan olla minä. Lu-
paan että sinä saat olla sinä. Ollaan 
yhdessä me.”

– Samuel kirjoitti minulle: ”Hyvä siitä 
tulee, kun yhdessä tehdään.” Tämä 

lause on riittänyt. Lauseella Samuel sa-
mautti tietämättään minun uskomuksee-
ni ”parisuhteen eteen tehdään yhdessä 
töitä”.”

Minulle tulee tässä mieleen, että ”yhdes-
sä tekeminen” on sinulle tärkeä arvo.

– On se. Siinä on kaikki.

Mitä ajattelet vuorovaikutuksen suju-
vuudesta? 

– Ekana tulee mieleen ”Joo ja …” -hy-
väksyminen, että kaikki on tasavertaista. 
Me itse, mielipiteet, ajatukset, että mo-
lemmat vuorollaan vaikuttavat. 

– Aiemmin on ollut riitoja ja riitelyä. 
Nyt on erimielisyys. Se tarkoittaa, että 
on kaksi ihmistä eri mielellä (omilla) 
mukana. Minusta se on vaan niin kiin-
nostavaa ja opin toisesta jotain tärkeää. 
”Maailma ja maailmankuva ovat eri 
asioita” -perusoletus käytännössä!

Avioitumisesi ja avioliittosi ensimmäi-
set viikot ovat olleet kaikkien nähtävil-
lä. Miten julkisuus on vaikuttanut – tie-
toisuus siitä, että muutkin tarkastelevat 
sinua ja teitä?

– Aluksi julkisuus tuntui hassulta ja 
mietin, olenko jatkuvasti julkisuudessa. 
Kun huomasin ajatukseni, tutkin ja löy-
sin itseni julkisuuden sisältä siten, että 
se ympäröi minua (sospan). Tein tämän 
jälkeen mielessäni muutoksia ja nykyään 
ajattelen, että en ole koko ajan julkisuu-
dessa vaan olen siellä ”halutessani”. En 
koe julkisuuden hallitsevan minua, päin-
vastoin. Sospanissa minulla on olemassa 
julkisuusniminen henkilöitymä/alue 
jonka sijaintia siirtelen tarpeen mukaan. 
Joskus vedän sitä lähemmäs ja tällöin 
on usein käynyt niin, että joku lehti on 
halunnut haastattelun ja ollut yhteydes-
sä. Toisaalta kun työnnän julkisuuden 
kauemmas, olen usein tavannut ihmisiä, 
jotka eivät ole koskaan kuulleet ohjel-
masta tai osallistumisestani. Välillä saat-
taa käydä niin, että kun en ole hetkeen 
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tutkinut julkisuuden henkilöitymää, se 
on saattanut tulla lähemmäs ilman, että 
olen sitä siirtänyt. Tällöin on yleensä jo-
ku tuntematon tullut kadulla vastaan ja 
halunnut jutella teeveestä tutun kanssa. 
Kohtaamiset ovat toki mukavia ja käy-
tän ne palautteena itselleni siitä, että on 
hyvä hetki tarkistaa missä julkisuushen-
kilöitymä on sillä hetkellä. Joskus teen 
siirtoja etäämmälle, en aina. 

– Koko julkisuusteeman ajattelu sospa-
nissa tuntuu välillä tosi oudolta, mutta 
samalla tämä on ollut minulle erittäin 
toimiva tapa, jolla voin varmistaa oman 
hyvinvointini. Koen nykyään, että saan 
julkisuudelta sen mitä haluan ja mikä on 
minulle hyväksi.

Tehdään tähän lopuksi vielä kooste loo-
gisten tasojen avulla muutoksestasi. En-
nen sitä, kiitos sinulle tästä yhteisestä 
keskustelustamme. Mitä haluat sanoa 
tähän lopuksi? 

– Muistan tilanteen, kun olin ilmoit-
tautunut ohjelmaan ja kysyin sinulta, 
olenko pilannut kaiken. Mietin jo tuol-
loin opintojen jälkeistä tulevaisuutta 
NLP-kouluttajana ja Muutosvalmenta-
jana. Sanoit etten ole. Epävarmuudesta-
ni nousseesta kysymyksestä huolimatta 
ajattelen nyt, että rakensin tulevien 
kokemusteni kautta myös kouluttajan 
identiteettiä. Omat opinnot sekä matka 
ensitreffeille ovat olleet minulle käytän-
nön korkeakoulu NLP:n ja Sosiaalipa-

noraaman maailmaan. On eri asia istua 
kursseilla oppimassa asiat teoriassa kuin 
viedä ne käytäntöön omassa elämässä 
jokaisena päivänä. Olen omakohtaisesti 
kokenut kuinka vaikuttavia välineet 
ovat. Ihmisessä on kaikki tarvittavat re-
surssit ja voimavarat itselleen tärkeisiin 
muutoksiin. Jokainen voi ottaa ne käyt-
töön heti kun haluaa. 

Samuelin ja Tiinan hääkuva. Kuvaaja Julius Melartin.
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LOOGISET TASOT MUUTOKSESTA:

ENNEN:

Ympäristö

- Maailmassa ei ole vapaita miehiä missään: ihan sama minne 

fyysisesti menen, reitilleni ei satu vapaita miehiä

Käyttäytyminen, tekeminen

Odotan eroa

En kerro mielipiteitäni kumppanille vaan urputan asioista ystäville

En koe parisuhteessa meitä

En arvosta itseäni

Koen ”tilani” olevan ns. suljettu eikä sinne näin voi ketään tulla 

Tiedot, taidot, kyvyt

Olen taitava piilottamaan omat todelliset tunteeni ja ajatukseni

Olen taitava alistumaan

Tiedän ettei suhteesta tule yhtään mitään

Olen taitava sairastuttamaan itseni

Uskomukset ja arvot

Uskon, että kaikki miehet ovat sikoja

Uskon, että kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen

Olen sen verran vahva, että kestän enemmän kuin muut kes-

kimäärin

Minun tulee kestää muita enemmän koska muista ei siihen ole

Uskon että ihmiselle annetaan vain sen verran kuin hän kestää

Tärkeää ylläpitää kulissia

Identiteetti

Olen yksin (myös parisuhteessa)

Olen näkymätön

Olen se risukasa, jonne ei koskaan paista

Henkinen, missio

Tehtäväni on kestää enemmän kuin mitä muut kestäisivät

NYKYÄÄN:

Ympäristö

Kiinnostavia ihmisiä tulee usein vastaan ja ihmiset ovat mielessä 

lähempänä: On ollut hämmentävää tavata monia tuttuja, joita 

en ole nähnyt vuosiin, nyt he tulevat vastaan ihan tutuilla reiteil-

lä. Ihmiset ovat enemmän yhteydessä muutenkin

Käyttäytyminen, tekeminen

En odota eroa, vaan elän jokapäiväistä elämää parisuhteessa

Teen tasavertaisuuden keskustelemalla, kertomalla oman 

mielipiteeni ja sitten päätökset tehdään yhdessä, kumpikaan ei 

määrää

En kerro sitä mitä muut ovat minusta sanoneet vaan kerron to-

delliset ajatukseni ja tunteeni

Luotan meihin

Tiedot, taidot, kyvyt

Olen alusta asti tiennyt, että tämä parisuhde toimii

Olen taitava kertomaan omat ajatukseni ja tunteeni

Tiedän olevani oikeassa parisuhteessa, tässä haluan olla

Uskomukset ja arvot

Olen taitava parisuhteessa; kahdenkeskisessä kanssakäymisessä

Olen vastuussa omista ajatuksistani ja tunteistani

Ihmissuhde on yhteistä hyvinvointia, jossa kasvaa ja kehittyy 

yksin ja yhdessä

Minun parisuhteen kuuluu olla tällainen kuin meillä on

Itseluottamukseni on vahvistunut. 

Identiteetti

Olen vaimo

Olen kumppani

Olen näkyvä

Olen me

Olen sisältäpäin ohjautuva

Henkinen, missio

En ole valmis vaan tehtäväni on olla esimerkkinä tutkimusmat-

kalla; tutkia ja työstää omaa mieltäni edelleen. 

Artikkelin ovat kirjoittaneet:

Marja-Leena Savimäki, NLP Trainer, FMT IANLP, Social Panorama Trainer, Muutosvalmentaja, www.nlpkoulutus.info
Tiina Svahnström, NLP Trainer, Social Panorama Consultant, Muutosvalmentaja

Lähteet: M-L Savimäki koulutusmateriaalit ja Social Panoramas, Lucas Derks www.socialpanorama.com.
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 oma mieli | tuula masalin

mieliharkka
FOKUKSEN SIIRTÄMINEN (kokemuksen ja esineen välillä)

Kielteisenä kokemamme tilanteet voivat tuntua siltä, että mielemme ja kehomme ovat ikään kuin 

”jumissa”. Olotilaa, ajatuksia ja fiilistä voi muuttaa siirtämällä fokusta ajatuksen tai olotilan ja jonkun 

esineen välillä. Alla olevat harjoitukset ovat yksi keino vaikuttaa omaan kokemukseen. Saamani pa-

lautteen perusteella fokuksen siirtämisharjoitukset mm. lisäävät näkökulmia, vaikuttavat tunnetilaan ja 

avartavat omaa oloa ja ajattelua.

KOKEILE HARJOITUKSIA LUOVASTI JA HAVAINNOI, MITÄ TAPAHTUU.

Olotilaa, ajatuksia ja fiilistä voi muuttaa siirtämällä fokusta esim. mielessä pyörivän asian/olotila 
 ja esineen välillä muutaman minuutin ajan.

Valitse jokin esine (esim. avainnippu, puhelin), jota voi tutkailla tämän harjoituksen aikana.

Palauta mieleesi tilanne/olotila, joka herättää ”kielteisiä” tunteita ja arvioi asteikolla 1-10  
(1 neutraali, 10 voimakas tunne) kokemuksesi voimakkuutta.

Huomaa, millainen mielikuva, äänimielle tai kehotuntemus tutkimaasi tilanteeseen liittyy.

Kuvaile ääneen ”kielteistä” kokemusta n. minuutin ajan. 

Siirrä fokus valitsemaasi esineeseen ja kuvaile ääneen siihen liittyviä faktoja n. minuutin ajan. 
(cm, g, €, pituus, leveys, korkeus, halkaisija, materiaali, väri, muoto, paino yms.)

Siirrä fokus takaisin tilanteeseen, josta aloitit ja puhu taas siitä n. minuutti ja siirrä minuutin 
jälkeen fokus esineeseen, josta puhut ääneen faktoja n. minuutin ajan. 

Jatka fokuksen siirtämistä asia-esine-asia-esine, kunnes huomaat, että kokemuksesi alkaa muuttua.

Havainnoi, miten kokemuksesi, ajatuksesi ja tunteesi muuttuivat? Arvioi tilannetta nyt asteikolla 1-10.

Harjoituksen tarjoaa: 
Tuula Masalin, NLP Trainer, Certified Business Coach ja Mental Sport kouluttaja ja valmentaja
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Harjoituksen tarjoaa: Tuula Masalin, NLP Trainer, Certifi ed Business 
Coach ja Mental Sport kouluttaja ja valmentaja

2. Arvioi asteikolla 1-10
(1 neutraali, 10 voimakas tunne) 

kokemuksesi voimakkuutta.

4. Anna mielen luoda sekä kielteisestä, 
että myönteisestä kokemuksesta symbolit, 

hahmot, värit yms. ja aseta ne
molempiin käsiin.

6. Miten kokemuksesi, ajatuksesi ja
tunteesi muuttuivat?

Arvioi kokemusta nyt asteikolla 1-10.

FOKUKSEN SIIRTÄMINEN (keskilinjan ylittäminen)
Olotilaa, ajatuksia ja fi ilistä voi muuttaa siirtämällä fokusta puolelta 

toiselle (esim. kädestä toiseen käteen) niin, että keskilinja ylittyy.

mieliharkka
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 oma mieli | tuula masalin

1. Palauta mieleesi kielteinen tunne tai 
reaktio, jota haluat muuttaa.

3. Valitse myönteinen fiilis tai haluamasi 
reaktio. (Kokemuksena vähintään yhtä 

voimakas, mielellään voimakkaampi 
kuin kielteinen kokemus.)

5. Siirrä fokusta kädestä toiseen omaan 
tahtiisi ja havainnoi, mitä tapahtuu. 
Jatka tätä niin kauan, että huomaat 

muutoksen.

7. Testaa: Tulevaisuudessa 
vastaavanlainen tilanne toistuu.

Miten nyt reagoit ja tunnet?
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Sisäinen solarium
Tiedätkö sen tunteen, kun saat positiivisen kommentin kesken 
päivän ja joka saa sinut hyvälle tuulelle? Anu ”Nunu” Laitinen 

kirjoittaa sisäisestä valosta.

”…ainut tapa 
kohdata toinen on 
kohdata myös itsensä 
ja antautua alttiiksi 
myös sille, että joskus 
voi haavoittua.”

Kuva: Juha Asunmaa
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oma mieli | anu laitinen

Viime viikolla eräs ystäväni teinivuosil-
ta (ei siis niin kovin kauaa sitten ;) ...) 
laitoi muutaman kauniin sanan minulle. 
Se sai mieleni ilahtumaan ja sydämeni 
läikähtämään lämpimästi. Ulkona piis-
kaava sade ja harmaus katosivat samoin 
tein ja askel tuntui kevyeltä. Tunsin 
itseni arvostetuksi, tulin nähdyksi oma-
na itsenäni. Voi veljet, miten muutama 
sana sai paljon aikaan!

Se sai myös minut pysähtymään ja poh-
timaan syvemmin ihmisyyttä ja sanojen 
voimaa. ”Viestin merkitys on sen ai-
kaansaamassa reaktiossa”, kuten 
NLPssä ajattelemme. Kun identiteet-

titasolle menevä viesti saa aikaan noin 
valtavan positiivisen reaktion, mikä voi- 
mavara meillä onkaan käytössämme! 
Aurinko tuntuu alkavan paistaa, vaikka 
vettä tulisi taivaan täydeltä.

Ismo Alanko laulaa laulussaan ”sisäises-
tä solariumista”, meidän sisäisestä voi-
manlähteestämme. Hänen biisissään se 
oli sammunut, mutta metafora siitä on 
osuva. Meidän sisäinen solariumimme 
alkaa loistaa, kun huomaamme hyvän 
toisissa ja otamme sen vastaan myös 
itsessämme. 

Vastaavasti negatiivinen palaute sam-
muttaa sen ja tyrehdyttää luovuutemme. 
Alamme ajatella, että mitähän muut 
meistä ajattelevat, kelpaanko tälläisena. 
Alamme epäillä itseämme, osaamistam-
me ja turhaudumme. Ikäänkuin alamme 
pienentää itseämme, jottei kellään olisi 
mitään sanottavaa tai huomautettavaa. 
On helppo vetäytyä kuoreen ja suojau-
tua kaiken kestäväksi. Välillä saatamme 
tökkäistä jotakuta vain kokeillaksemme, 
kuinka suojaus kestää ja onko tuosta 
tyypistä ”vaaraa” itselle.

Pohdittuani tulin jälleen vanhaan mesta-
rien totuuteen, että kyse on rakkaudesta 
ja pelosta. Kun pelkäämme, valintamme 
ovat aina itsekkäitä ja kuortamme suo-
jaavia kuin olisimme hengenvaarassa 
puolustamassa itseämme muulta maail-
malta. Emme uskalla avautua tai kuun-
nella ja  kohdata aidosti, vilpittömästi 
toista, sillä vaarana on että joudumme 
kohtaamaan myös itsemme. Ja kuiten-

” Kun pelkäämme, 
valintamme ovat aina 
itsekkäitä ja kuortam-
me suojaavia kuin oli-
simme hengenvaarassa 
puolustamassa itseäm-
me muulta maailmalta. 
Emme uskalla avautua 
tai kuunnella ja  kohdata 
aidosti, vilpittömästi 
toista, sillä vaarana on 
että joudumme kohtaa-
maan myös itsemme. 

kin, näin koen, että ainut tapa kohdata 
toinen on kohdata myös itsensä ja an-
tautua alttiiksi myös sille, että joskus voi 
haavoittua.

Ihmisyyteen kuuluvat kaikki tunteet. Ne 
eivät ole hyviä tai pahoja, ne ovat vain 
tunteita. Niitä ei pidä pelätä. Ne tulevat 
ja menevät kuin tuuli veden pinnalla 
saaden sen liikkeeseen, mutta ne eivät 
ole vesi. Kuten sinäkään et ole tunteesi, 
jota ne liikuttavat. Olet paljon, paljon 
enemmän.

Kun uskallamme kohdata toisemme 
aidosti ilman suojauksia, olemme todel-
lisesti läsnä. Olemme auki omille tunteil-
lemme ja vastaanottavaisia toisen tun-
teille kannatellaksemme niitä. Näemme, 
kuulemme, tulemme nähdyiksi ja kuul-
luiksi, hyväksytyiksi omana itsenämme.

Vaikka meillä täällä pohjolassa ei ole 
aurinkoa ja valoakaan pimeänä aikana, 
voimme silti sytyttää toistemme sisäiset 
solariumit loistamaan ja valaisemaan 
elämäämme. Vaikka kylmyys ja synkeys 
yrittää pakottaa vetämään kuorta tiu-
kemmalle, sinä itse olet se, joka valitset 
oletko sytyttäjä vai sammuttaja. 

Jos uskallat kokeilla olla sytyttäjä huo-
maat pian, että omakin valosi alkaa 
loistaa yhä kirkkaammin ja elämäsi on 
kevyempää. Anna valosi loistaa! 

Anu ”Nunu” Laitinen
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”On hyvin vaikeaa tehdä päätöksiä ja 
ennen kaikkea sitoutua niihin, jos ei 

tunne itseään kunnolla.”
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viisaus | asta swan

Asta Swan ja Miia Ojala tutkivat mm. ihmisyyttä, vastuuta, muutosta, maailmaa 

– ja kuuntelivat itseään tarkoin korvin. Syntyi projekti, josta syntyi valmennus-

kortit, joiden nimi on True Wisdom ja joiden tarkoitus on auttaa jokaista löy-

tämään oma viisaus. ”Uskon, että meissä jokaisessa on kaikki se viisaus, joka 

auttaa meitä elämään hyvää, tasapainoista ja meille sopivaa elämää”, sanoo 

toinen korttien tekijöistä Asta Swan ja kertoo meille, miksi ajattelee näin. 

Todellinen 
viisaus asuu 

itsemme sisällä



68  MIELI  | TALVI 2018

Minulle on ollut aina tärkeää kuunnel-
la omaa viisautta. Se on samalla hyvin 
innostavaa ja haastavaa. Olen vuosien 
mittaan ymmärtänyt, että olen itse vas-
tuussa kaikesta siitä, mitä näen ja miten 
koen maailman. Se on ollut pysäyttävää. 
Samalla olen ymmärtänyt, miten jokai-
sen ihmisen maailma näyttäytyy hyvin 
erilaisena. Jokaisen oma kokemusmaail-
ma on yksilöllinen. Olen ollut hyvin in-
noissani huomiosta, että voin itse myös 
vaikuttaa kaikkeen ympärilläni olevaan. 
Muutoksen ja maailman muuttamisen 
on aina lähdettävä omasta itsestään ja 
halusta tehdä työtä sen eteen. Tiedän, 
että suurten muutosten aikaan saaminen 
vaatii työtä, toistoja ja halua sitoutua 
prosessiin. On hyvin vaikeaa tehdä pää-
töksiä ja ennen kaikkea sitoutua niihin, 
jos ei tunne itseään kunnolla.

Usein meillä on tunne siitä, että haluam-
me tehdä tarpeellisia muutoksia elämään 
ja kaipaamme jotain uutta. Vanhoja 
kaavoja ja tapoja noudattamalla emme 
valitettavasti luo itsellemme uudenlaista 
elämää. Meillä saattaa olla painostava 
tunne siitä, että jotain tulisi tehdä, mutta 
haasteena on usein se, ettei meillä ole 
aikaa istua alas kuuntelemaan oman vii-
sauden kuiskauksia. Saatamme elää vuo-
sia pysähtyneisyyden tilassa osaamatta 
itse löytää siitä ulos.

Uskon siihen, että jokaisessa meissä on 
kaikki tarvittava viisaus, voima ja roh-
keus elää oman näköistä elämää. Joskus 
tarvitsemme kuitenkin rohkaisua ja työ-
kaluja tuon voiman esille nostamiseen. 
Olen toiminut valmentajana vuodesta 
2013 saakka ja koen edelleen tarvitseva-
ni tukea omaan kasvuuni. Käytän aktii-
visesti valmennuspalveluita ja sparraan 
ajatuksiani kollegoideni kanssa. Usein 
omat ajatukset jäävät pyörimään tut-
tuun karuselliin, josta on vaikeaa päästä 
itse ulos. Jo muutaman minuutin val-
mentavan  keskustelun kautta, omat aja-
tukset löytävät uuden suunnan ja näen 
asioita uusilla raikkailla tavoilla. 
Ystäväni ja kollegani Miia Ojalan kans-
sa pohdimme pitkään, miten jäsentää 

omia ajatuksia ja helpottaa oman vii-
sauden esille nostamista. Tarpeestamme 
luoda työkalu ajatusten jäsentämiseen ja 
oman viisauden löytämiseen, esiin nos-
tamiseen ja kasvattamiseen syntyi True 
Wisdom –valmennuskorttikonsepti.

Valmennuskortit ajattelun avuksi

Suunnittelimme kortit siten, että jokai-
sella olisi mahdollisuus sparrata omia 
ajatuksiaan ja löytää uusia näkökulmia 
omaan kasvuunsa sekä selkeyttää omia 
tavoitteitaan. Valmennuskortteja voi 
käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmän 
kesken. Harjoitukset ovat helppoja, 
mutta ne vaativat kuitenkin sisäistämis-
tä ja pysähtymistä. Parhaimmillaan ne 
toimivat antaen joka kerta uudenlaisia 
ajatuksia ja näkökulmia mieltä askarrut-
tavaan aiheeseen. Minulle olikin tärkeää 
suunnitella valmennuskaaresta sellainen, 
että jokainen seitsemästä teemasta tukee 
toinen toisiaan, mutta tehtävät toimivat 
hyvin myös yksittäisinä harjoituksina 
antaen joka kerta syvemmän ja uuden-
laisen kokemuksen.

Ajattelen myös, että jos mielen valta-
tiellä on ruuhkaa, on vaikea nähdä tie-
nvarsilla olevia mahdollisuuksia. Paah-
damme eteenpäin tuttuja valtaväyliä 
pysähtymättä miettimään, että muitakin 
reittejä olisi olemassa. 

Olen meditaation ystävä ja tiedän, miten 
suuri voima hiljaisuudella on. Mielen 
ollessa ruuhkainen, on helppoa olla 
näkemättä vaihtoehtoja ja mennä auto-

maattiohjauksella päivästä tai jopa vuo-
desta toiseen. Meidän mielemme sallii 
automaattiohjauksen, se on varajärjes-
telmämme, joka kykenee kyllä pitämään 
meidät tiellä, mutta sen kautta emme 
luo uusia vaihtoehtoja tai näe uusia ti-
laisuuksia, joihin tarttua. Korttikonsep-
tissa haluamme haastaa hiljentymään ja 
pysähtymään, sillä siten on mahdollista 
katkaista arkiset ajatukset ja keskittyä 
hetkeen. Opastamme aloittamaan jo-
kaisen valmennuksen pienellä mindful-
ness-harjoituksella tai rentoutuksella, 
jolloin mieli hiljenee ja keho rauhoittuu. 
Olisi ihanaa ajatella, että koska meissä 
on kaikki viisaus ja voima, se riittäisi 
suurten muutosten luomiseen. Olen itse 
hyvin mukavuudenhaluinen ihminen ja 
suurin haasteeni on tavoitteisiin sitoutu-
minen niin pitkäksi aikaa, että ne ehtivät 
juurtua elämään. Olen koko ajan täynnä 
uusia ideoita ja ajatuksia sekä kyllästyn 
helposti. Haastava yhtälö ihmiselle, joka  
haluaa mennä eteenpäin elämässään. 
Olen kuitenkin oppinut oman tapani 
käsitellä asioita. Olen multitaskaaja; 
ja se sopii minulle hyvin. Tästä syystä 
myös valmennuskortit sopivat loistavasti 
kaltaiselleni ihmiselle. Voin valita kol-
menkymmenen kortin ja seitsemän eri 
teeman joukosta minulle juuri nyt sen 
kaikkein sopivimman kortin, ottaa sen 
kalenterin väliin ja käydä teemaa läpi, 
kun minulle sopii parhaiten. Voin lukea 
valmennuskortin teeman ja harjoituk-
sen sekä katsella kortin symbolia ennen 
kävelylle lähtöä ja antaa mielen proses-
soida niitä ulkoilmassa. Voin suunnitella 
korttien kautta itselleni viikkojen tai jo-
pa kuukausien mittaisen valmennuskaa-
ren, joka tukee minua parhaiten juuri 
tässä hetkessä tai nostaa kortteja täysin 
intuitiivisesti. 

Mielemme on hurjan voimakas ja se voi 
parhaimmillaan olla ihmeellisen upea 
työkalu, jonka mahdin valjastettuamme 
voimme tehdä melkein mitä vain. Vas-
taavasti se voi olla myös pahin viholli-
semme. Suurimmat esteet muutokselle, 
piilevät omassa mielessämme. On ollut 
hurjaa huomata, miten suuri merkitys 

”…jos mielen valta-
tiellä on ruuhkaa, 
on vaikea nähdä 

tienvarsilla olevia 
mahdollisuuksia.”



”Joskus kuitenkin kaipaamme hieman 
veto- tai työntöapua, jotta löydämme 
jälleen oman polkumme, jota kulkea.”
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omilla uskomuksillamme on ja miten 
pienistä asioista syntyy suuria ohjauksia, 
jotka johdattelevat meitä mielen pinnan 
alla.

Pelottavinta on, ettemme läheskään aina 
ole tietoisia siitä, miten nuo uskomukset 
ohjaavat meidän elämäämme. Näem-
me ja koemme asiat oman uskomus-
maailmamme mukaisesti. Myös omat 
elämänarvomme ovat muokkautuneet 
niiden kautta. Saatamme kuvitella elä-
vämme omien arvojemme mukaista 
elämää, mutta todellisuudessa meihin 
vaikuttavat tiedostamattomat ohjaukset, 
jotka saavat meidät toimimaan toisin. 
Oma minäkuva voikin olla täysin erilai-
nen kuin todellisuudessa olemme. Tästä 
johtuen saatamme kokea maailman ja  
ni? Mistä saan iloa? Mitä unelmaelämä 

ASTA SWAN

Kirjoittaja
Asta Swan on Elämäntaidon- 
valmentaja, Enneagrammi-
valmentaja ja NLP Master 
Practitioner sekä toinen True 
Wisdom -valmennuskorttien 
tekijöistä.

True Wisdom -valmennuskortit:
30 valmennuskorttia, 7 teemaa. Jokaisesta 
kortista löytyvät alustus teeman aiheeseen, 
valmennusharjoitus sekä uniikki symboli. 
Kirja, jossa ohjeita ja ideoita korttien käyt-
töön, taidetehtäviä, meditaatioita valmen-
nuksen tueksi sekä päiväkirjasivut omia
 ajatuksiasi varten.

Teksti ja valmennustehtävät: Asta Swan
Visuaalinen ilme ja taidetehtävät: Miia Ojala

Lue lisää True Wisdom-valmennuskorteista 
ja meistä tekijöistä: www.truewisdom.life

minulle tänään merkitsee? Mikä on 
minun kutsumukseni? Mitä kehoni 
kaipaa nyt? Miten voin vahvistaa yh-
teyttäni omaan viisauteeni? 

Uskon, että meissä jokaisessa on 
kaikki se viisaus, joka auttaa meitä 
elämään hyvää, tasapainoista ja meille 
sopivaa elämää. Joskus kuitenkin kai-
paamme hieman veto- tai työntöapua, 
jotta löydämme jälleen oman polkum-
me, jota kulkea. Unohdamme helposti, 
että meissä on valtava määrä viisautta, 
voimaa, rohkeutta ja osaamista, joka 
vain odottaa käyttöönottoa. 

Toivon sinulle upeaa matkaa omaan 
viisauteesi ja rohkeutta kuunnella sen 
kuiskauksia! 
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Kuva Sari Suonpää

Ei valoa ilman varjoja maan ja taivaan, 
ei tähtiä ilman iäisyyttä avaruuden. 

Mikä on jollekulle hetkinen 
voi olla toiselle aika ikuinen. 



 
Tervetuloa Suomen NLP-yhdistyksen tarjoamaan mielenkiintoiseen Helmiseminaariin, 

tiistaina 5.2. klo 17-19. Jäsenillemme maksuttoman seminaarin esiintyjistä ja
paikasta saat vuodenvaihteen jälkeen tietoa jäsenkirjeessämme ja nettisivuiltamme.

Yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua seminaarin jälkeen, klo 19-20. 
 

Merkitse päivämäärä jo kalenteriisi ja jos haluat olla rohkea ennakkoilmoittautuja,
lähetä yhteystietosi info@nlpyhdistys.fi , varaamme sinulle paikan tapahtumaamme.

5.2.2019

Suomen NLP-yhdistys

HELMISEMINAARI
ja vuosikokous 2019

Helsingissä

Save the date!
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Kuva: Juha Asunmaa
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Aarteen etsintää
Olipa kerran poika, nimeltä Matti. Mat-
ti asui äitinsä, isänsä ja Maija-siskonsa 
kanssa metsän reunassa pellon laidalla 
pienessä pirtissä. Elo oli köyhää, mutta 
pelto ja pari lehmää antoivat sen, mitä 
tarvittiin, eikä nälkää nähty, vaikka niu-
kasti elettiinkin. 

Eräänä päivä Matti oli jälleen ollut seik-
kailemassa metsässä ja lähti palaamaan 
kotia kohti, kun hän äkkiä näki lehväs-
tön alta alkavan pienen polun. 

– Kumma, kun en ennen ole tuota 
polkua nähnyt. Lähdenpä tutkimaan, 

minne se vie. Nyt astun omalle polulleni, 
tuumi Matti. 

Polku mutkitteli puiden lomassa ja sen 
varrella oli iso kivi. Matti päätti istua 
kiven päälle syömään eväitään: ne mais-
tuivat hyvälle luonnon helmassa. Matti 
tutki kiveä tarkemmin: eihän se ollut 
kivi ensinkään, vaan näytti suurelta kirs-
tulta:

– Jospa se on aarrearkku! Se varmaan 
sisältäisi paljon kultaa, timantteja ja 
rubiineja. 

– Minusta tulee rikas, Matti innostui! 

Hän näki kirstussa lukon, mutta se 
oli kiinni, eikä kantta saisi auki ilman 
lukkoon sopivaa avainta. Matti etsi 
ja etsi, mutta avainta ei vain löytynyt. 
Mutta Matti ajatteli, että etsivä löytää 
ja sitkeys palkitaan ja mitä niitä kaikkia 
viisauksia onkaan. 

Avainta ei vain löytynyt ja väsyneenä 
etsintään Matti päätti lähteä kotiinpäin. 
Hän kompastui kasvien seassa olleen 
puun juureen ja lensi maahan mahal-
leen. Hänen kätensä hamusivat kasvien, 

Kuva: Juha Asunmaa
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NLP-satu | janne turunen

JANNE TURUNEN 

Pieni sisäinen ääni antoi minulle 
tämän sadun auringon noustessa 
ensimmäiseen talviaika-aamuun 
su 30.10.2011. Se sisältyi osana 
NLP Trainer -koulutuksen harjoi-
tustuokiota. Koska kyseessä on 
metafora, kukin voi löytää omia 
oivalluksiaan tarinasta. On sinne 
ujutettu useampia NLP -teemo-
jakin…. 

Olen NLP Trainer, NLP Master 
Coach Janne Turunen Keski-Poh-
janmaalta. Koulutan NLP:tä Kok-
kolassa, Kälviällä ja Perhossa. T:mi 
Open Mind JT koulutus löytyy 
facebookista. Toimin luokanopet-
tajana Perhossa. Olen myös Sei-
näjoen NLP Iltojen vastuuhenkilö.  

Olen pitkän linjan NLP-osaaja. 
Minulle NLP tarjoaa jatkuvia oival-
luksia, uteliaisuutta, ihmettelyä. 
Se on kohdallani elämänasen-
ne ja elämäntapa. NLP-mäisiä 
lempiajatelmiani ovat esim. ”Se 
kasvaa, mihin huomio kiinnittyy”, 
”Kaikkien huomisten kaikki kukat 
ovat tämän päivän siemenissä” 
sekä ”Olen tässä, olen läsnä”. 
Uusimpia NLP-oivalluksia ovat 
minulle tarjonneet ei-kielellinen 
viisaus, erilaiset rekisterit ja niihin 
liittyen harkka: Kääntyminen
(360 astetta).

varpujen ja lehtien seassa, kunnes äkkiä 
hänen kätensä osui johonkin metalli-
seen. Matti tarttui siihen ja siinä hänen 
kädessään oli ruostunut vanha avain!! 
Matti ryntäsi kirstun luo ja koetti avain-
ta sen lukkoon. Lukko naksahti ja Matti 
sai kuin saikin kirstun kannen auki. 
Aarrearkusta löytyi… 

…toinen, pienempi arkku. Suuri oli 
sekin. Nyt ei avainta tarvinnut kauan 
etsiä, sillä sellainen löytyi suuren kirstun 
pohjasta. Avain sopi lukkoon, sillä se 
naksahti ja kansi ponnahti auki. Arkku 
oli täynnä siemeniä, jotka Matti tunnisti 
rukiin siemeniksi. 

Viljakasan pinnalla oli myös lappu, jossa 
luki: ”Nämä ovat taikarukiin siemeniä. 
Ne antavat runsaan sekä varman sadon: 
sade ei haittaa, ei kuivuuskaan ja ne kes-
tävät hallankin.” 

Matti tahtoi viedä viljan kotiin: isä, äiti 
ja Maija ilahtuisivat taikarukiin sieme-
nistä. Paistaa se päivä risukasaankin, 
muisti Matti äidin sanoneen. Mutta 
Matti ei saanut arkkua hievahtamaan-
kaan ison kirstun sisältä. Pitäisi mennä 
kotiin ja kertoa arkusta, vaikka Matin 
piilopaikka ja oma polku paljastuisivat-
kin. Viljasta olisi meille kotona paljon 
hyötyä ja iloa ja Maijankin voisi ottaa 
piilopaikkaan mukaan leikkimään, sit-
ten, kun hän vähän kasvaisi isommaksi.  

Matti juoksi kotiin ja kertoi hengästy-
neenä kaiken polusta, kirstusta, avai-
mesta, pienemmästä arkusta ja taika-
rukiista. Äiti ja isä katsoivat hymyillen 
toisiaan ja sanoivat, että Maija nukkuu 
jo ja nyt on Matinkin aika mennä nuk-
kumaan, käydään huomenna katsomas-
sa kirstua. 

Yöllä Matti ei ollut saada nukutuksi, 
niin ylpeydestä kiihdyksissään hän oli 
löytämästään aarteesta. Mutta aurinko 
nousi uutta aamua valaisemaan yllät-
tävän pian. Aamupalan jälkeen Matti, 

isä ja äiti pikku-Maija sylissään lähtivät 
katsomaan, että mitähän se Matti oli 
sieltä polun varrelta oikein löytänyt? 
Ja toden totta: vanha, iso kirstuhan se 
oli puiden katveessa mesiangervojen ja 
sananjalkojen ympäröimänä. Kansi oli 
auki ja sisällä oli pienempi arkku ja se 
oli täynnä viljaa: jos tämän viljan kylväi-
si, niin toimeentulo olisi taattu pitkäksi 
aikaa, isä ja äiti myhäilivät. He päättivät 
hakea kotoa kärryn ja lastata siihen 
viljan.

Monta reissua oli jo tehty ja arkun poh-
ja alkoi pilkottaa. Matin isä näki arkun 
pohjalla pienen, puisen rasian. Hän 
antoi sen Matille. Matti huomasi, että 
rasian kansi aukesi. Rasian sisällä oli 
kultainen avain! Rasiassa oli myös pieni 
lappu. Matti luki sen ääneen: ”Tämä 
avain ei sovi mihinkään lukkoon, mutta 
samalla se avaa kaikki ovet. Se on avai-
mesi todelliseen runsauteen: Ole iloinen, 
huomaa mahdollisuudet ja vaihtoehdot 
ja ole kiitollinen kaikesta, mitä sinulla 
jo on. Kuuntele pientä sisäistä ääntäsi ja 
noudata sen ohjeita. Silloin saat sellaisen 
runsauden, ettei mikään määrä rahaa, 
kultaa tai timantteja pysty sitä runsautta 
ylittämään. Matti ajatteli: ehkä minä en 
haluakaan tulla rahasta rikkaaksi, minä 
haluan, että minusta tulee runsas!  

Ja niin elivät runsaudessa Matti ja Ma-
tin perhe aina siitä päivästä eteenpäin. 
Sen pituinen se. 

lempiajatelmiani ovat esim. ”Se 
kasvaa, mihin huomio kiinnittyy”, 
”Kaikkien huomisten kaikki kukat 
ovat tämän päivän siemenissä” 
sekä ”Olen tässä, olen läsnä”. 
Uusimpia NLP-oivalluksia ovat 
minulle tarjonneet ei-kielellinen 
viisaus, erilaiset rekisterit ja niihin 
liittyen harkka: Kääntyminen
(360 astetta).

neenä kaiken polusta, kirstusta, avai-
mesta, pienemmästä arkusta ja taika-
rukiista. Äiti ja isä katsoivat hymyillen 
toisiaan ja sanoivat, että Maija nukkuu 
jo ja nyt on Matinkin aika mennä nuk-
kumaan, käydään huomenna katsomas-

Yöllä Matti ei ollut saada nukutuksi, 
niin ylpeydestä kiihdyksissään hän oli 
löytämästään aarteesta. Mutta aurinko 
nousi uutta aamua valaisemaan yllät-
tävän pian. Aamupalan jälkeen Matti, 
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Elämän merellä ohjasin laivani uuteen satamaan. Matka oli ollut 
välillä tyyni, välillä myrskyisä, mutta tuulettomista tyvenistä ja ka-
rikoista oli selvitty. Ajattelin viivähtää satamassa vain yhden päivän 
ja jatkaa sitten eteenpäin kohti uusia seikkailuja. 

Huomasin, että ihmiset tässä satamassa olivat jollakin tavalla tu-
tunoloisia, vaikken heitä entuudestaan tuntenutkaan. Puhuimme 
samaa kieltäkin. 

Viivyin satamassa vielä toisenkin päivän. Sain matkaani varten hie-
noja lahjoja: uusia karttoja, joiden turvin saatoin ohjata purttani 
eteenpäin monesti niin arvaamattoman meren tyynissä ja myrskyissä. 

Tuli aika irrottaa köydet, nostaa ankkuri ja jatkaa matkaa. Merellä 
seilatessani huomasin usein palaavani ajatuksissani tuohon sata-
maan, sen ihmisiin ja heidän tarinoihinsa. Päätin palata tuolle voi-
manlähteelle. Niin tein monta kertaa, yhä useammin ja useammin. 
Tutustuin joka kerta uusiin ihmisiin ja sain heiltä hienoja lahjoja 
elämän merelle mukaan vietäväksi. Oli minullakin lahjoja heille. 
Mietin lahjoja antaessani, olisivatkohan sataman ihmiset yhtä iloisia 
minun lahjoistani, kuin minä olin heidän. 

Olin innoissani, koska olin löytänyt uuden suunnan laivalleni ja tie-
sin, että voin palata siihen satamaan joko ihan oikeasti tai komento-
sillaltani käsin ajatusten siivin ja mielikuvissani. Kiitollisena totesin, 
etten voi enää eksyä, onhan minulla kartta, kompassi ja lokikirjani, 
jonka kanteen kirjoitin otsikon: NLP. 

Lokikirja-metafora syntyi NLP Practitionerillä koulutuksen loppu-
koontina.

Janne Turunen

LOKIKIRJA 

Kuva: Juha Asunmaa
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MEDIAKORTTI 2019

ILMOITUSHINNAT JA AINEISTO-OHJEET 

1/1 sivu
koko: leveys 235 mmxkorkeus 285 mm
jäsenhinta 160 eur
hinta ei-jäsenille 290 eur

1/2 sivu (vaaka tai pysty)
koko/vaaka leveys 235 mmxkorkeus 140 mm
koko/pysty leveys 100 mmxkorkeus 285 mm
jäsenhinta 90 eur
hinta ei-jäsenille 180 eur

pikkuilmoitus (neljännessivu)
koko leveys 100 mmxkorkeus 120 mm
jäsenhinta 70 eur
hinta ei-jäsenille 140 eur

takakansi
koko leveys 235 mmxkorkeus 285 mm
jäsenhinta 220 eur
hinta ei-jäsenille 440 eur

AINEISTOJEN TOIMITUS

Aineistomuoto: Hinnat edellyttävät painovalmista PDF-muotoista HighRes -aineistoa, leikkuuvara 3 mm. Resoluutio 300 dpi.
Aineistojen toimitus: mieli@nlpyhdistys.fi
Levikki: Osoitteellinen jakelu noin 1000 kpl Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille. Vuoden 2018 aikana lisäjakelu n. 400 kpl 
NLP-koulutuksissa, tapahtumissa, messuilla ja NLP-illoissa.
Mahdolliset reklamaatiot: Reklamaatiot tehtävä Suomen NLP-yhdistykselle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lehden 
ilmestymisestä.
Vastuu ilmoitusten sisällöstä: Julkaisija ei ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista eduista. Julkaisija ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei ole voitu julkaista tuotannollisen tai muun syyn vuoksi. Lehden vastuu 
virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

TEKNISET TIEDOT
Painosmäärä: noin 1100 kpl
Lehden koko:235 mm x 285 mm
Painopaikka: Helsingin Painopalvelut Oy
Paperi: Kansi Galerie Volume 170 g. Sisus Galerie Volume 80 g

JULKAISU
MIELI ilmestyy neljä kertaa vuodessa - joko neljänä erillisenä numerona tai kahtena + yhtenä muhkeana tuplanumerona. Mieli elää myös 
nlpyhdistys.fi  -osoitteessa blogina, jonne, samoin kuin lehteen voi tarjota NLP-sisältöä ja NLP:tä rikastavaa sekä siihen liittyvää materiaalia 
julkaistavaksi. Hyvä blogin mitta on minimissään 1500 merkkiä, lehtiartikkeli vähintään 3000 merkkiä. 

MIELEN vuoden 2019 julkaisuaikataulun ja teemat löydät osoitteesta nlpyhdistys.fi  vuoden 2019 alkupuolella.

Oletko kiinnostunut logollisesta rivi-ilmoituksesta
tai teksti-ilmoituksesta kouluttajakoosteessa?

Kysy lisää: mieli@nlpyhdistys.fi  tai
Tarja Törmänen p. 040 544 5550



Haluatko ilmoitukseesi uutta ilmettä ja kuvat tai kuvituksen, joka puhuu viestisi tarinaa?
Nyt voit uudistaa tai tehdä aivan uuden ilmoituksen Ammattiopisto Luovin media-alan opiskelijoiden kanssa.

Saat ilmoituksesi suunnittelun ja taiton maksutta - maksat vain lehden ilmoitustilasta - kun toimit näin:

Tutustu viereisen sivun mediakorttiimme ja valitse budjettiisi sopiva ilmoituskoko. 

Tee käsikirjoitus ilmoituksesi sisällöstä.
Muista: vähemmän tekstiä on enemmän huomiota tärkeälle asialle.

Usein parasta, mitä voit tehdä tekstillesi on tiivistää, tiivistää ja tiivistää. 

Mitä brändielementtejä löytyy valmiina? Logo, haluttu fontti, värimaailma?
Listaa asiat, jotka raamittavat tekemistä tai kerro, jos tekijöillä on vapaat kädet ideoida ja toteuttaa.

Löytyykö sinulta kuvia tai kuvitusta ilmoitukseen? Kyllä? Varmista, että resoluutio on 300 dpi eli tarpeeksi laadukas lehteen.
Nimeä kuvat yrityksesi nimellä ja mielellään myös sisältöä kuvaavasti.

Jos sinulla ei ole kuvia, kerro toiveesi. Kerrothan myös, jos et halua kuvitusta ilmoitukseesi.

Kokoa aineisto yhteen sähköpostiin ja lähetä se mediapajahelsinki@luovi.fi   31.1.2019. mennessä.

Luovista ollaan yhteydessä sinuun mahdollisimman pian. 

Mahdollisuus sinulle,

joka jo ilmoitat tai haluat ilmoittaa MIELI-lehdessä ja olet NLP-yhdistyksen jäsen!

yhteistyössä media-alan opiskelijoiden kanssa, ammattilaisten ohjauksessa

Oma väylä työhön ja hyvään elämään - Ammattiopisto Luovi
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Tiedätkö jo, missä järjestetään sinua lähimmät NLP-illat?
Kurkista NLP-yhdistyksen tapahtumakalenteriin www.nlpyhdistys.fi  / NLP-illat, niin tiedät!

Illoissa on tarjolla mielenkiintoista uutta ja tuttua NLP:tä ja NLP:n soveltamista.
Muistathan myös NLP-tutustumisillat: tutustumistilaisuudet ovat kaikille maksuttomia,
joten vinkkaa mukavasta tavasta tutustua aiheeseen ja verkostoitua ystävälle ja
tuttavalle.

Kaikki suosittujen paikallisten NLP-iltojen tiedot; vetäjät, aiheet ja ajankohdat löydät
www.nlpyhdistys.fi  / NLP-illat. 

Ideoita, palautetta ja toiveita paikallistoimintaan? 
Ota yhteyttä NLP-iltojen aluevastaaviin tai NLP-yhdistyksen  iltakoordinaattoriin

Ivi Maunuksela-Maliseen nlpillat@nlpyhdistys.fi .

NLP-illat ovat kaikille avoimia ja Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille maksuttomia tapahtumia, joissa pääset treenaamaan 
NLP-taitojasi ja oppimaan uutta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista NLP-aiheista tai sitä sivuavista teemoista. Nettisivuil-
tamme löydät myös NLP-tutustumisiltojen tiedot. NLP-tutustumisillat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia,
joissa sinun on mahdollista tutustua NLP:hen käytännönläheisesti.

NLP-iltoihin ja tutustumisiltoihin ilmoittaudut näppärästi www.nlpyhdistys.fi . Paikkoja tapahtumiin on rajattu määrä, joten 
nopeimmat nauttivat jäsenetuilloista varmuudella! Huomioithan, että yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa on no-show 
maksu 50 eur. Mahdollisen esteen sattuessa kohdallesi, ilmoitathan siitä välittömästi - näin vältyt lisäkustannukselta ja
vapautat paikkasi halukkaalle.

NLP-illoista ja tutustumisilloista saat lisätietoa NPL-iltojen koordinaattorilta Ivi Maunuksela-Maliselta:
nlpillat@nlpyhdistys.fi  sekä oman alueesi aluevastaavalta.

Muistathan varata paikkasi ajoissa suosittuihin,
maksuttomiin NLP-iltoihin! Paikallisia iltoja on
runsaasti jälleen keväällä 2019!

Ilmoi� audu
il�oihin:

www.nlpyhdistys.fi /

NLP-illat

Oivaltamaan Oy  
Aidosti, innostaen ja läsnäollen.                      

Oivaltamaan Oy
Jaana Hautala 

Yritys- ja mentaalivalmentaja 
NLP Kouluttaja ja tietokirjailija 
jaana.hautala@oivaltamaan.fi 

050 34 06 288 
www. oivaltamaan.fi

NLP Practitioner 2019 
Espoo 2019 (16 pv)                                            

Aika: ma-ke 11.-13.3, to-pe 4.-5.4, to-pe 25.-26.4,  
ma-ti 13.-14.5, to-pe 6.-7.6, ma-ti 27.-28.6. ja to-la 8.-10.8 .                                                                                                                                       
Paikka: Espoo, Lasilaakso                                                                                                                                       
Hinta: 1 550 €  (sis. alv 24 %), hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä

NLP Master Practitioner – koulutus 
Espoo 2019 (16 pv)                                                                          

Aika: pe-su 25.-27.1, la-su 16.-17.2, la-su 9.-10.3, la-su 23.-24.3,  
la-su 13.-14.4, la-su 27.-28.4,  ja pe-su 17.-19.5. 
Paikka: Espoo, Lasilaakso                 
Hinta: 1 550 € (+sis alv 24 %), hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä
 
 
 

                                                                                                                                  

OIVALTAMAAN NLP-KOULUTUKSIA 2019

-15 % ALENNUS KOODILLA NLP 2.2.2019 SAAKKA
kaikista NLP-kirjoista ja valmennuskorteista myymälässämme Kasarmikatu 2, Helsinki 

 
Tiesitkö, että tunnelmallista ja hyväenergistä SALIAmme vuokraat edullisesti valmennus- ja koulutustarkoituksiin?  
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Era Nova Bookshop & SALI   Kasarmikatu 2   00140 Helsinki   Avoinna ark. 12-18, la 11-15
p. 09 632 500   eranova@eranova.fi   Seuraa meitä FB:ssä ja Instassa: Era Nova Bookshop
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Kuinka huomaamatta me piilotammekaan 

oman sydämemme muilta tai jätämme 

oman varjomme kohtaamatta?  
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NLP-mäiset vinkit 
tasapainon ja 
menestyksen  

saavuttamiseen
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Sain olla marraskuussa kuuntelemassa 
Täysii-seminaarin loistavaa puhuja-
kaartia. Tommy Helstenin ajatukset py-
säyttivät monen muun puhujan tavoin: 
”Ihmisen kasvu ei ole suuremmaksi 
kasvamista vaan pienemmäksi. Kun 
ihminen kohtaa oman varjonsa, syntyy 
suurta vahvuutta”. Tommy puhui myös 
meille NLP-ihmisille tutusta asiasta: Kun 
menee ihmisessä riittävän syvälle, ihan 
syvimpään ihmisyyteen, me kaikki olem-
me lopulta samanlaisia.

Kuinka huomaamatta me piilotam-
mekaan oman sydämemme muilta tai 
jätämme oman varjomme kohtaamat-
ta? Valolla ja ilolla on aina varjonsa ja 
pimeät puolensa. Ja jos emme tunnista 
omia varjoja, ne puskevat läpi tiedosta-
mattomasti jostain paikasta ja vaikutta-
vat energiaamme. Lapsille varjopuolet 
ovat koko ajan läsnä, ja elämä on heille 
täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. 
Me aikuisina luonnollisesti pyrimme 
peittämään varjojamme, jotta pärjääm-
me sosiaalisissa tilanteissa. Toisaalta 
meidät on Suomessa kasvatettu vaike-
nemisen kulttuuriin. Olemme oppineet 
olemaan käsittelemättä varjopuoliam-
me ja tunteitamme. Varjopuolista olisi 
kuitenkin tärkeä puhuja, sillä ne voivat 
rakentaa huomaamatta meidän todelli-
suuttamme. Kun tunnistamme itsemme 
ja muut valoineen ja varjoineen, meistä 
tulee kokonaisempia.

Meille suomalaisille tärkeitä arvoja ovat 
rehellisyys, sisukkuus ja periksianta-
mattomuus, ja ehkä näiden käänteisinä 
varjopuolina ennakkoluulot, kateus 
ja häpeä. Itse törmään suomalaisessa 

yhteiskunnassa vieläkin uskomukseen, 
että epäonnistuminen on jotenkin häpe-
ällistä. Keskeneräisyyttä tai heikkoutta 
ei saisi näyttää muille. Suhtaudumme 
omiin epäonnistumisiin ja puutteisiin 
liiankin kriittisesti. Vaikka ihminen, 
joka on itseään kohtaan armoton, 
saattaa vaatia huomaamatta samaa ar-
mottomuutta myös ympäriltä. Myytti 
periksiantamattomista ja sisukkaista 
suomalaisista voi olla toisinaan hyvin 
vahingollinen. Miten käyttää sisua voi-
mavarana onkin mielenkiintoinen kysy-
mys, josta Emilia Lahti tekee väitöstut-
kimusta tällä hetkellä Aalto-yliopistoon. 

Itse olen vuosia seurannut Brene 
Brownin ajatuksia. Brene on puhunut ja 
kirjoittanut paljon siitä, miten haavoit-
tuvuutemme keskellä sijaitsee luovuus, 
vahvuus sekä meidän kaikkien huima 
potentiaalimme. NLP on tuonut mei-
dän monen maailmankuvaan paljon 
tutustumista tunteisiimme, ymmärrystä 
keskeneräisyyteen ja ihmisyyteen ja 
toisaalta työkaluja potentiaalin aktivoi-
miseen sekä luovuuden ja herkkyyden 
löytymiseen. Brene Brownilta ajatuksista 
olen vuosien aikana rakentanut vallan 
NLP-mäiset vinkit tasapainon sekä me-
nestymisen saavuttamiseen.

Tule esiin ja nähdyksi aidosti omanlaise-
na, sillä kaikki muut ovat jo varattu.

Viljele aitoutta joka puolella – päästä irti 
siitä mitä muut ajattelevat.

Aseta rajat itsellesi ja pidä niistä kiinni – 
vaali omaa energiaasi.

Harjoittele kiitollisuutta päivittäin – ilo 
ja empaattisuus lisääntyvät elämään.

Kohtaa haavoittuvuus – haavoittu-
vuuden keskellä on kipeät tunteemme, 
mutta se on syntymäpaikka myös posi-
tiivisille tunteille kuten rakkaus, ilo sekä 
luovuus.

Päästä irti täydellisyyden tavoittelusta 
– kokeile mantraa laadukkaammin, lem-
peydellä ja ilolla.

Tutki varjojasi: tutustu myös häpeän 
tunteisiin ja puhu niistä.

Uskalla epäonnistua ja suhtaudu asioi-
hin lempeydestä käsin. Harjoittele itse-
myötätuntoa.

Päästä irti ja suuntaa fokus eteenpäin – 
älä kadu ja murehdi liikaa: mennyt on  
jo mennyttä.

Opettele irtipäästämisen taitoa ja luo 
tilaa elämälle ja rohkeudelle.

Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, 
kohdatuksi ja nähdyksi aidosti omana 
itsenämme. Kohtaamisen jaloa taitoa 
on hyvä lähteä opettelemaan itsestä ja 
omaa sydäntä kuunnellen. 

Jaana Hautala
Jaana Hautala on Yritys- ja mentaali-
valmentaja, NLP Kouluttaja  ja tietokir-
jailija. Jaanan uusin kirja ilmestyy syys-
kuussa 2019. Jaanan ajatuksia luet myös 
hänen blogistaan oivaltamaan.fi.

 Maailma muuttuu, kaikki on nopeampaa ja kaikkea on ympärillämme koko 
ajan enemmän. Miten siinä vauhdissa voisi löytää omat selviytymisen ohjeet 

tasapainoon ja onnellisuuteen? Voisiko kaikki olla tässä ja nyt, kunhan 
maltamme pysähtyä ja päästämme irti suorittamisen ja täydellisyyden 

mantrasta, kysyy Jaana Hautala.
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…haavoittuvuutemme keskellä sijaitsee 

luovuus, vahvuus sekä meidän kaikkien 

huima potentiaalimme.

”Ihmisen kasvu 
ei ole suuremmaksi kasvamista 

vaan pienemmäksi.” 
Tommy Hellsten.
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MIELI-LEHDEN SAAVAT 
KAIKKI SUOMEN NLP-
YHDISTYKSEN JÄSENET 
KOTIIN KANNETTUNA, 
NELJÄ KERTAA VUODESSA 

NLP Mieli-lehti

NLP Mieli-lehdessä julkaistaan NLP:hen liittyviä teo-
reettisia ja käytännöllisiä artikkeleita eri elämänalueil-
ta, kerrotaan NLP:hen liittyviä kuulumisia, vaihdetaan 
kokemuksia NLP:n hyödyntämisestä, tiedotetaan, 
kysytään ja vastataan, mainostetaan, uutisoidaan ja 
pidetään hauskaa kaikilla inhimillisen elämän alueilla, 
jopa niiden kustannuksella. 

NLP Mieli-lehden inhimillis-terapeuttis-johtamis- jne.
jne.-taidollinen motto: Ongelma voi olla taito. Taito 
voi olla ongelma. NLP Mieli-lehti kertoo, miten.

NLP Mieli-lehti on Suomen NLP-yhdistyksen jäsen-
lehti = NLP Mieli-lehden voi saada liittymällä Suo-
men NLP-yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi voivat liit-
tyä sekä yksityiset että yritykset. Jäseneksi voi liittyä 
osoitteessa: www.nlpyhdistys.fi 

MIELI ilmestyy jälleen ensi vuonna tuttuna printtiver-
siona ja kätevästi mukaan otettavana laatulukemise-
na. Osa artikkeleista julkaistaan myös nlpyhdistys.fi  
-osoitteessa. Tarkemman julkaisuaikataulun ja 
mediatiedot löydät nlpyhdistys.fi . Lisätietoja
info@nlpyhdistys.fi  ja 040 544 5550.

NLP - vuorovaikutus – voimavarat - muutos

NLP - Neuro-Linquistic Programming on lähestymistapa, jossa 
ihmisen mielen toimintaa ja vuorovaikutusta mallittamalla on löy-
detty paljon uutta tietoa siitä, miten ihmiset toimivat tilanteissa, 
joissa he onnistuvat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. NLP-tutkimus-
ten tuloksena on löydetty uutta tietoa mm. niistä ajattelutavoista, 
tavoista käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta ja kehoa, tavoista käyt-
tää sekä ääneen puhuttua kieltä että kehonkieltä ja tavoista toimia, 
joilla jokin tietty psyykkinen prosessi mahdollistuu.

NLP tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyt-
täytymisestä ja vuorovaikutuksesta; kuinka hyvä kontakti luodaan 
ja kuinka vuorovaikutus sujuu, kuinka motivoidutaan, tehdään 
päätöksiä, opitaan, muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka neu-
votellaan onnistuneesti jne. Koska NLP on syntynyt mallittamalla 
ihmisten jo käytössä ja esillä olevia taitoja, eräs NLP:n olennainen 
anti on omien koko ajan olemassa olevien (mutta ei-tietoisten 
tai automaattisten) taitojen tunnistaminen, jolloin ne voi saada 
tähänastista laajempaan käyttöön. NLP:n ajatuksia on hyödyn-
netty mm. kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa, valmennuksessa, 
terveydenhuollossa, terapiassa, opettamisessa ja kouluttamisessa, 
liike-elämässä ja yritysten kehittämisessä, itsensä kehittämisessä.

NLP-yhdistyksen jäsenenä nautit myös muista jäseneduista: mak-
suttomista ja erittäin edullisista jäsenhintaisista tapahtumista, yhdis-
tyksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämistä konfernsseista ja 
seminaareista sekä esimerkiksi suosituista paikallisista NLP-illoista.

Yhdistys on julkaissut useita NLP-kirjoja ja – kuten sanottu – myös 
tämä NLP Mieli-lehti on Suomen NLP-yhdistyksen julkaisema. 
Lehteen voit vapaasti ja mielellään tarjota artikkeleita, jotka liittyvät 
tai sivuavat NLP:tä. NLP Mieli-lehti on Suomen Aikakauslehtien 
liiton jäsenlehti.



MIELI  |  TALVI 2018  85   

Suomen NLP-yhdistys ry hallitus // jäsenet ja yhteystiedot
Yhdistyksen sähköpostiosoite: info@nlpyhdistys.fi .
Hallituksen jäsenet ja jäsenpalveluja hoitavat tavoitat varmimmin vastuualueittain seuraavista sähköposteista:
Koko hallitus: hallitus@nlpyhdistys.fi 
Puheenjohtaja: pj@nlpyhdistys.fi 
Varapuheenjohtaja: varapj@nlpyhdistys.fi 
Talousvastaava: talous@nlpyhdistys.fi 
Jäsenasiat: jasenasiat@nlpyhdistys.fi 
Kaikille avoimet tutustumisillat ja jäsenten NLP Illat: nlpillat@nlpyhdistys.fi 
Ilmoitukset nettisivuille ja MIELI-lehteen: ilmoitukset@nlpyhdistys.fi 
MIELI-lehden toimitus (juttuehdotukset, valmiit jutut): mieli@nlpyhdistys.fi 
NLP-tapahtumat (esim. kotimaiset ja kansainväliset konferenssit): tapahtumat@nlpyhdistys.fi 

Törmänen Tarja (Helsinki)
puheenjohtaja
NLP Trainer, NLP Coach, markkinointiviestinnän ja johtamisen tekijä ja coach, viestintävalmentaja, kirjakauppiatar
040 544 5550, pj@nlpyhdistys.fi 
Asunmaa Juha (Espoo)
varapuheenjohtaja
NLP Trainer, Certifi ed Business Coach, DI
040 523 5940, varapj@nlpyhdistys.fi 
Masalin Tuula (Hämeenlinna)
NLP-koulutuskalenteri ja -tapahtumakalenteri
maksuliikenne
NLP-kouluttaja,  NLP Trainer, Certifi ed Business Coach
0400 600 050, ilmoitukset@nlpyhdistys.fi 
Durchman Sari-Marika (Helsinki)
NLP Trainer, valmentaja, Art Director, Designer
050 573 7554, info@nlpyhdistys.fi 
Hämäläinen Soili  (Tampere)
NLP Trainer, Next Generation NLP Trainer FM, aikuiskouluttaja, toimittaja
info@nlpyhdistys.fi 
Laitinen “Nunu” Anu   (Loviisa)
NLP associate Trainer, SocialPanoramaConsultant, Työhyvinvointikouluttaja,
tunne- ja muutosvalmentaja
p. 040 767 0637, info@nlpyhdistys.fi 
Maunuksela-Malinen Päivi (Ivi) (Espoo)
koordinaattori, NLP Illat ja NLP-tutustumisillat
NLP Trainer and Consultant, KTM
nlpillat@nlpyhdistys.fi 
Ovaska Jaana (Espoo)
NLP Trainer, NLP Coach, KM
hallituksen sihteeri
yritys- ja yritys-, yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmentaja, toiminnan kehittäjä
p. 040 570 1346, info@nlpyhdistys.fi 
Paltemaa Tuuli (Helsinki)
talousvastaava
NLP Trainer, Nlp Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja
p. 050 414 5179, talous@nlpyhdistys.fi 
Varajäsenet (2)
Könönen Reija (Helsinki)
NLP Trainer, työnohjaaja, MBLC- ja CBLC-ohjaaja
050 560 4614, info@nlpyhdistys.fi 
Roos Jonni (Hämeenlinna)
päätoimittaja, MIELI-lehti
FM, taidehistorioitsija, kulttuuritoimittaja, kouluttaja
NLP Trainer, Transforming Communication Instructor
040 715 3340, mieli@nlpyhdistys.fi   jonniroosfi nland@gmail.com

Suomen NLP-yhdistyksen hallitus 2018
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Kaikki 
tunteet ovat 

ookoo

Kuva: Unsplash



ammattilaisia | seija mauro
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Kaikki 
tunteet ovat 

ookoo
NLP-kursseilta yksi eniten mieleeni jäänyt asia on se, 
että kaikki tunteet ovat ookoo. Tämä voi olla monelle 

itsestäänselvyys, mutta minulle se on ollut silmät 
avaava ja iso oivallus, kirjoittaa Laura Nurminen.
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En ole elämäni aikana ollut sinut kaik-
kien tunteideni kanssa. Minulla on ollut 
tunteita, joita olen yrittänyt peitellä ja 
jopa kieltää itseltäni. Olen uskotellut 
ja uskonut, että jos en myönnä tämän 
olemassaoloa, sitä ei myöskään ole ole-
massa. Tämä on ollut suurimpia virheitä 
elämässäni. Asia ei tule kohdatuksi eikä 
käsitellyksi niin kauan, kun sitä ei pääs-
tä tietoisuuteen ja kohtaa sitä rehellisenä 
ja avoimena.

Miksi tunteiden kohtaaminen on niin 
vaikeaa? Tunteet saattavat olla hyvin-
kin epämiellyttäviä, mutta kukaan ei 
tunteisiin kuole. Ihmisillä on rajoittavia 
uskomuksia siitä, mikä tunne on hyvä 
ja mikä huono, mikä sallittu ja mikä ei. 
Nämä uskomukset ohjaavat ihmistä tun-
teiden kohtaamisessa ja käsittelyssä.

Miten toivottaa ahdistus tervetul-
leeksi?

Minun sekä fyysinen että psyykkinen 
terveyteni romahtivat viime keväänä. 
Kaikki alkoi ylirasitustilasta ja viikkoja 
kestäneestä sairastelusta, minkä jälkeen 
tunsin jatkuvaa puristusta rintakehässä 
enkä lopulta pystynyt nukkumaan lain-
kaan. Keväällä meni 7 viikkoa, etten 
pystynyt nukkumaan ilman vahvoja 
lääkkeitä. Tätä episodia edeltävänä 
aikana minulla ei elämässäni ikinä ole 
ollut minkäänlaisia univaikeuksia eikä 
kokemusta jatkuvasta ahdistuksen tun-
teesta.

”Miksi tunteiden kohtaaminen on niin vaikeaa? 
Tunteet saattavat olla hyvinkin epämiellyttäviä, 

mutta kukaan ei tunteisiin kuole. ”

Näiden tapahtumien seurauksena myön-
sin, että tarvitsen ulkopuolista apua. 
Minua puristaa rinnasta aivan koko 
ajan ja tuntuu, että sekoan. Ensimmäisiä 
kontaktejani oli paikallinen kriisikeskus, 
jossa vapaaehtoistyöntekijä suoraan 
ehdotti minulle:”Mitä jos toivottaisit 
ahdistuksen tervetulleeksi?” 

Juuri tuo ajatus oli mahdollisimman 
kaukana mistään, mikä oli tullut itselle-
ni mieleen. Ahdistus oli ollut niin koko-
naisvaltainen ja epätoivoa aiheuttanut 
tuntemus, että ainoa, mitä oikeasti halu-
sin, oli, että se menisi pois mahdollisim-
man pian.

Ahdistuksen kohtaaminen lieven-
tää ahdistusta

Kävin kriisikeskuksessa useita kertoja, 
ja joka kerran kriisityöntekijä palasi 
ahdistuksen kohtaamiseen. Pikkuhiljaa 
annoin ajatuksen vaikuttaa minuun yhä 
enemmän.

Ahdistuksessa kehä syntyy siitä, että 
alkaa vältellä kaikkea, mikä aiheuttaa 
ahdistusta. Ja silti, vaikka välttäisi kaik-
kia tilanteita, paikkoja ja ihmisiä, jotka 
aiheuttavat ahdistusta, voi silti olla ah-
distunut. Eli pikkuhiljaa se rajaa elinpii-
riä lisää ja lisää.

Itsellä ahdistus tulee voimakkaimmin ai-
na iltaisin nukkumaan mennessä. Rintaa 
puristaa, sydän hakkaa ja muljahtelee, 

on levoton olo. Pahimpina ahdistusai-
koina kuuntelin paljon unimusiikkia ja 
erilaisia meditaatioita YouTubesta, ja 
ne rentouttivat minua. Sittemmin olen 
alkanut käydä sisäistä dialogia itseni 
kanssa. Mitä sisäinen lapseni kaipaisi 
nyt eniten? Onko minussa jokin tunne 
tai tuntemus, joka pelkää tulla esiin? 
Voisinko toivottaa sen tervetulleeksi? 
Olen myös tietoisesti opetellut rakasta-
vaa ja lempeää puhetta itseäni kohtaan. 
Myös siitä on ollut apua, kun olen miet-
tinyt kuluvaa päivää ja listannut mieles-
säni kolmesta viiteen asiaa, joista tunnen 
kiitollisuutta.

”Ahdistuksessa kehä 
syntyy siitä, että

alkaa vältellä
kaikkea, mikä

aiheuttaa
ahdistusta.”
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”Mitä sisäinen lapseni 
kaipaisi nyt eniten? 
Onko minussa jokin 
tunne tai tuntemus, 
joka pelkää tulla 
esiin?”

Tunteista ei tarvitse pitää kiinni

Ahdistuskin on vain tunne. On hyvä 
muistaa, että tunteet eivät ole osa per-
soonaa. Siksi niistä ei tarvitse pitää 
kiinni. Kun tunteet tunnustaa ja kohtaa 
ja antaa itselle luvan tuntea tunnetta, ne 
laimenevat ja menettävät otettaan.

Kun muistaa sen, että tunteet tulevat 
omista ajatuksista, on helppo ymmär-
tää, että jokainen ihminen on vastuus-
sa omista tunteistaan. Usein ihmiset 
vetoavat siihen, että toisten ihmisten 
käyttäytyminen tai sanomiset aiheut-
tavat jotakin tunnetta. Tosiasia on se, 
että käyttäytyminen ei itsessään auto-
maattisesti aiheuta mitään tunnetta, 
vaan ratkaisevaa on se, miten siihen itse 
suhtautuu. Aina on kuitenkin helpom-
pi osoittaa sormella toista kuin katsoa 
peiliin ja ottaa itse vastuu omista tun-
teistaan.

Olen hyväksynyt sen, että tällä hetkellä 
koen elämässäni paljon ahdistusta. Se on 
aivan ookoo. Olen luopunut ajatukses-
ta, että minun pitäisi mahdollisimman 
nopeasti päästä siitä eroon. Sen sijaan 
toivotan sen tervetulleeksi ja puhun sille 
lempeästi. Se on minussa jotakin tiettyä 
tarkoitusta varten.

Laura Nurminen

Kuva: Unsplash
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Osa NLP-valmennuksissa käyneistä on sanonut, että NLP-
kouluttautuminen on siitä mukavaa, ettei koko ajan tarvitse 
tenttiä tai lukea. Kuulun myös itse tähän joukkoon – ja minä tyk-
kään kyllä myös lukea. Käytännössä ja tekemällä on mielestäni 
ylivertaisen antoisaa oppia. Kokeileminen vie opittua käytäntöön. 
Harjoitus tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina. 
 
Totta. Tekeminen ratkaisee. 
 
Vai ratkaiseeko? Ennen tekemistä ihminen ajattelee – ainakin 
useiden tutkimusten ja tulkintojen mukaan. Aivomme ja aja-
tuksemme antavat käskyn, kimmokkeen, ohjeen ja inspiraation 
tekemiselle. Päätämme, mitä teemme – emme vain tee. 
 
Pitäisikö René Descartesin lausuma “Ajattelen, siis olen” päivit-
tää muotoon “Ajattelen, siis teen”?
 
Toisaalta. Ihan jo oleminenkin voidaan sanoittaa tekemiseksi. 
Se voi olla tietoista läsnäoloa itselleen. Kun on tietoinen, niin 
silloinhan tekee ajatustasolla työtä sen eteen, että tieten tahtoen 
sallii omaan tietoisuuteen jotain saapuvan.  Ja entäs sitten medi-
tointi; mielen tyhjentäminen mielen avulla, ajatuksella ajatuksis-
ta, kyllä se käy tekemisestä. 
 
NLP:ssä sanotaan, että kannattaa ajatella, miten kannattaa 
ajatella. Sanotaan myös, että ihminen on noin 50 % geenejään 
ja perimäänsä ja 50 % ympäristöään ja sitä, miten ympäristö ja 
ympärillään olevien – toimivien ja ajattelevien – ihmisten antaa 
itseensä vaikuttaa. 
 
Uusia ajatuksia saa toisilta ja itselle uusilta ihmisiltä. Nykymaa-
ilmassa uusien ihmisten kepeästä kohtaamisesta on tullut help-

poa, kun sitä voi tehdä virtuaalisesti. Markkinointiviestinnän 
maailma on muuttunut radikaalisti, kun esimerkiksi vertaistie-
toa ja suositteluja haetaan, jaetaan ja otetaan vastaan ihmisiltä, 
joita ei välttämättä tosielämässä tunne. Et jaa poliittista kantaa, 
uskontoa ja arvomaailmaa, jaat kenties yhteisen Facebook-ystä-
vän. Ja näiltä ihmisiltä olet täysin valmis ottamaan vastaan mer-
kittävästi päätökseesi vaikuttavia mielipiteitä. Ihmisiltä, joita et 
oikeasti tunne. 
 
Rakastan kaikenlaisia ihmisten kohtaamisia. syvällisiä live-elä-
män kohtaamisia ja kepeitä some-elämän tapaamisia. Niiden 
rinnalla pidän lukemista yhtenä parhaista keinoista avartaa 
omaa ajatteluaan ja maailmankuvaansa. Erityisesti kokonais-
ten kirjojen ja tarinoiden lukemista. 
 
Kirjoista löytyy viisautta, oivalluksia, tietoja ja tapoja koh-
data toisin. Kun luet kirjan, olet läsnä sen tarinalle, tekstille, 
ihmisille ja tapahtumille pidemmän ja ehkä merkittävämmän 
ajan kuin mitä Facebook-päivitys vilahtaa ruudussa. Voit toki 
viettää somessa vaikka koko vuorokauden, mutta vertaapa 
sitä siihen, että olet kaksikin tuntia kirja kädessä (ja luet sitä). 
Kummasta jää sinulle enemmän mieleen?
 
Informaatiotulvaisessa maailmassa on hyviä puolia. Saat pal-
jon tietoa, etkä takuulla ehdi pitkästymään. Hetkessä läsnä 
olemisessa ja hetken venyttämisessä olemiseksi on hyviä puo-
lia. Saat juuri sen, mihin keskityt. 

Tarja Törmänen
Suomen NLP-yhdistyksen puheenjohtaja, NLP-viestintävalmentaja, 
Era Nova Bookshop Oy:n kirjakauppiatar

”Voit toki viettää somessa vaikka koko 
vuorokauden, mutta vertaapa sitä 
siihen, että olet kaksikin tuntia kirja 
kädessä (ja luet sitä). Kummasta jää 
sinulle enemmän mieleen?”



NLP - ja MIELI - tapa kasvattaa tietoisuuttaan. Ihmismielen kehittymisen rajana on vain 

itse asetetut rajat ja rajattomuus. Mitä mieltä sinä olet?

KUVA Sari Suonpää


